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332 eveniment deosebit. Au prima carte publicată despre

1St0'iaaŞo™şchCeşul, Cermeiul şi Avram Iancu reprezintă pentru istoria poporului 

român vechi vetre de civilizaţ ie. Istoria locului este bogata in oameni, fapte ş 
evenimente de mare valoare socială, care prin coloritul lor specific aureolează 
specificul naţ ional. Existăm pe aceste meleaguri din cele mai vechi hmpun ş,  ̂oameni, 
acestor localităţ i au scris pagini de aur, în primul rând muncind ™ palmele tor aceste 
pământuri nu tocmai foarte fertile. Cermcicnu au or,gin, romaneşti, au pJ^el.gm 

creştin - ortodoxă, în majoritate, şi-au păstrat limba, portul ş> spiritualitatea

românească, trecând peste vitregiile istorice sau naturale. Cu
desţ elenii pădurile seculare au tras brazde adanci şi au creat o agricultura piog . 

Si au asociat muncii zilnice, cântecul popular, jocul ţ ărănesc, obiceiurile specifice, şi- 
au înăltat pe piedestalul ştiinţ ei, culturii,s portului, învăţ ământului, pe ce, mai de seama 
reprezentanţ i, ai comunităţ ilor din Cermei, Şonioşcheş ş, Avram lancm

Au luptat de-a lungul a două milenii, pentru casa lor, pamantul lor, satul 10 
dreptate ^socială şi personală. Acestea sunt marile valenţ e cu care cerme.enn se pot

mândri.

lată, cermeienii trăiesc un
........ 337

........ 341

au

Prezenta monografie încearcă să scoată din colbul vremii date1 şi‘ ^  

lesate dc satele acestei comune, descifrează evoluţ ia sociala şt culturala din cele 
localităţ i etalează frumosul sau urâtul, binele şi răul, modelul pozitiv ' S> ”JgaU ,

U .  A «rrţ *p re  ? '■
Orice cmrrcmram'jcreaLi'i'iojrjirc’r sau pasional de istorie v. gSsiîni aceasta

ampîă lucrare, mul» informii inedite, din is,oricui comun».S'^^ia «S

religioasă, din activitatea administraţ iei locale şi din viaţ a p J intrenrinderi care 
de fotbal, din Cermei. Oferim date din activitatea economica a unor întreprinde

care se

5
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1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAau adus fală Ccrmciului dar nu o facem spre a exprima nostalgie regimului comunist • 
spre a elogia munca ţ ăranilor cooperatori, a muncitorilor de la S.M.A.sau 
angajaţ ii dc la Cooperativa de Consum, Cermei ,din postul de miliţ ie şi domcniuj 
sanitar sau pedagogic sau din Primăria Cermei. Este meritul incontestabil 
profesorului loan Nagy, dascăl venit în Şomoşchcş acum 46 de ani, timp în carea 

făcut, în plan didactic şi spiritual foarte multe pentru Cermei. Prin realizările sale 
multiple: creaţ ii de mijloace de învăţ ământ, comunicări la simpozioane judeţ ene' 
internaţ ionale, manuale auxiliare publicate, spectacole culturale de nivel naţ ionaî 

articole jurnalistice, despre oamenii comunei noastre şi mai cu seamă prin monograful* 
publicate, despre Şomoşcheş, şi-a adus aportul ca acest spaţ iu geografic şi istoric sa ' 
câştige un renume.

Astăzi ne oferă aceste studii monografice ca dovadă a dragostei sale fată de 
istoria patriei şi a acestor locuri, faţ ă de comuna în care a muncit, 46 dc ani, fată de 
oamenii alături de care a activat, dar şi dovada competctenţ ele sale profesionale dc 
excepţ ie, dobândite prin studii şi scrieri, diplome şi titluri. Prin tot

ii

CHEMARE

în vederea întocmirii Volumului al 11-ca a „Monografici comunei Cermei”  în 

care dorim să cuprindem viaţ a spirituală, culturală, personalităţ ile deosebite născute în 
Cermei sau trăitoare în Cermei, adresăm un apel către cei care se cred îndreptăţ iţ i sa fie 
Înscrişi în viitoarea lucrare monografică, să ofere date personale sau despre cei care pot 
fi consideraţ i reprezentativi: profesori, medici, pictori, sculptori, ingineri, procurori, 
preoţ i, inventatori, scriitori, activişti sociali, cu rezultate deosebite şt absolvenţ i ai 
liceului din Cermei. în acest scop vor lua legătura cu profesorul loan Nagy, de la
Somoschcs sau cu Primăria Cermei. ... . . .

Dorim să realizăm şi „Muzeul Istoric al Cermeiului” şi facem apel la donarea
totală sau temporară dc obiecte, documente, artefacte, astfel încăt sa avem in muzeu 
istoricul şcolilor din Cermei, al bisericilor, al gării Cermei şi al fostelor instituţ ii-sau 
unităţ i economice: I.A.S., C.A.P., A.E.C.I.P., dispensare, ele. Sperăm să îmbogăţ im şi 
muzeul Etnografic din Cermei, existent în spaţ iul Grădiniţ ei Cermei.

Primar al Comunei Cermei - IO  AN DANIEL  VESA

, , . , - .... lacul Şi a lăsat,
domnul loan Nagy a intrat in istoria învăţ ământului arădean, în istoria jurnalisticii
arădene şi şi-a cizelat numele pe panoplia monografilor arădeni. Pentru aceste pasiuni 
şi pentru aceste realizări, îi mulţ umim public.

Sunt câteva din argumentele pentru care domnului loan Nagy i s-a acordat încă 
din 2011 titlul  şi „Diploma”  dc „Cetăţ ean de onoare al Comunei Cermei” .

Mulţ umim şi profesorilor, loan Mâncran, Nicolae Vlad si Petru Chis care în 

virtutea calităţ ilor de dascăli şi cermeieni au deschis calea spre cercetarea monografică 
a Cei meiul ui şi a zonei, realizând studii 
lucrare.

ce a

care au constituit suport, pentru această

şcj. »piK. “ *  Si l0“ ri lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmm, din Mal „Li,  biserica M

in viitor suntem convinşi că niulle alte date si 
completa această lucrare monografică. şi mulţ i alţ i binevoitori vor

Primar al Comunei Cermei
- IO  AN DANIEL  VESAihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITOLUL I CERMEI - REPERE GEOGRAFICE

ZZ&  „Csenno” , In .«—H avândln

componentă si satele: Avram lancu şi Şomoşcheş, (în maghiară Samulkczy , geinana 
„Zamotjc,,) este componentă administrativă a judeţ ului Arad, aflandu-se situata

nmd vê ;^'Cei.me. ş. Şomoşchcş sc silUcază de-a lungul şoselci Arad-Oradea

varianta: Seleuş,' Şicula, Ccrmei, Talpoş, Ţ inea, drum judeţ ean 709. ^.furcaţ ia D J 
793 spre Vasilc Goldiş (Mocirla) se află satul Avram lancu, imediat peste podul

trece Canalul Beliu-Batăr. f_rntx
Distanta Ccrmei - reşedinţ a de judeţ , este de 66 km, pe şosea 76 km, pe calea feiata 
13,6 km, pe calea ferată, la lncu şi 18 km, pe şosea, pana la Ineu şi 35 km pana

Salonta.

Localitatea Ccrmei sc învecinează la Nord cu comuna Apaleu, la Lst cu 

comuna Craiva, la Sud-Vcst cu satul Curba şi la Vest cu comuna Şepreuş.

1.2. Aşezarea geografică matematică 
Reperele geografice ale localităţ ii Cei mei sunt

21' 5J' AsczSfn'longitudinc estică, încadrează comuna matematic în al doilea lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.hs 

fată dc meridianul Grcenvich, totuşi convenţ ional comuna tace parte din fu. 

al insulei Şerpilor din Marca Neagră, 17,când parte din al treilea fus orai, m caic 
este situată cea mai mare parte a teritoriului României, adoptând aceeaşi ora pen 
toată România. Dar se ştie că în Europa ora oficială se dcealeaza mainte sau napo. c 
o oră, funcţ ie dc anotimp (toamnă şi primăvară), ultima duminica a luni, martie şi

ultima duminică din octombrie, de după 1900.

s-au

: 46. 32. 58, latitudine nordică şi

orar,
orar

.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*  S s: sscomponentă a Câmpiei de Vest a României, o câmpie joasă, cu teren plat. Câmp,a 

Ccrmciului arc o suprafaţ ă de 24.424 de hectare. ■ f (e dinTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

«**"-^ .sasS«5K ÎW »*Câmpia Tisei, subţ inutul câmpiei dc divagare 
contact cu câmpia piemontană."Câmpia acumulativă a Crişului Alb, cel care străbate parte din loca^ăţ ile

învecinate Ccrmciului, precum şi bazinul Sarlişci, Tcuzu u, g ific
pârâului Beliu, prezintă o întindere joasă, dc înălţ ime, in r ■ j Sartisci si
sunt mlaştinile, meandrele de apă şi cursurile părăsite sau deseeate ale Sartişe, ş,

Sitcul Primăriei Ccrmei 
? Studiul agropedologic al C.A.P. Şomoşcheş, p LL-nihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Teuzului, popine şi chiar false terase. Aşa se explică şi faptul că 

pescării în zonă şi s-au drenat multe canale iar după 1900 s-au creat oiczăiii la Mahler.

Terenul suferă eroziuni de suprafaţ ă şi pluviodenaluraie.
Morfologic, Câmpia Ccrmeiului cuprinde mai multe trepte de relief, cu luncă, terenuri 

joase sub 100 m şi câmpii mai înalte, între 100-106 m.
1.4 Reţ eaua hidrografică.
Câmpia Ccrmeiului este străbătută de o reţ ea hidrografică bogată din care cel 

mai important este râul Crişul Negru cu afluentul său Teuzul, care la rândul său are 
afluenţ i mai mici: Sartiş, Frunziş, Lcvclcş, Veliju şi Bcliu, şi desigur canalul Bcliu- 
Cermei -lăut, referindu-ne doar la apele apropiate sau cele care trec pe câmpiile 
comunei Cermei.

amenajat multes-au
1.6. Regimul eolian A
Prin aşezarea sa, Câmpia Ccrmeiului este dominata de activitatea vânturi or 

neregulate: vântul de nord, vântul de nord-vest şi vântul de vest. Vântul dc nord şi 
nord-vest arc o intensitate slabă şi este frecvent iarna, accentuând anotimpul fnguios, 

fiind denumit de localnici „Orădanul” . Vântul de vest are o frecvenţ ă mai marc şi 
aduce precipitaţ ii. Viteza vântului este destul de redusă, dc 3,3 m/s. Direcţ ia lui este N- 
V spre S-E şi, mai ales primăvara şi vara. Vânturile, în general, nu sunt puternice şi nu 

viscolesc zăpada, favorizând lucrările hidroamcliorative.
Vara, primăvara şi toamna bate un vânt din Sud care aduce ploaie. Este 

denumit dc localnici„Incuanul” , în fapt o prelungire a foenului din Marea Adnatica, 
vânt mediteranean. Din V bate acel vânt cunoscut sub numele de „Austiul şi

este sărac în precipitaţ ii.6
1.7. Regimul precipitaţ iilor
Cantitatea medic dc precipitaţ ii anuale, în zona studiată, a fost de 574 mm, 

anuală, cu unele perioade de secetă. Precipitaţ iile lunare au variat în trecut, între 20-24 
l/mp, în februarie şi 60-70 1/ mp, în luna iunie. Precipitaţ iile anuale au variat între 540-

adieă un
Pentru enciclopedişti, informăm că Teuzul este consemnat ca afiuent al 

Grisului Negru care izvoreşte de Ia Dczna şi se varsă în Crişul Negru, la Tămajda. Arc 

amenajat un baraj dc acumulare la Răpsig şi este îndiguit pe 16 km, pe malul drept şi 
24 pe malul stâng. Are un debil mediu de 20 m, cubi dar poate prelua 34 dc metri cubi 
pe secundă. La kilometrul 14, în amonte, după podul peste Tcuz, primeşte confluentul 
Sartiş, loc unde s-a amenajat în anii 1980-1985 o staţ ie dc pompare, care actualmente 
s-a distrus. Ieuzul face legătura directă dintre Crişul Alb şi Crişul Negru.3 
Pârâul Sartiş prezintă o serie dc modificări, atât ale cursului albiei dar 
confluenţ a cu Ieuzul şi în bazinul hidrografic divizat dc canalul artificial dc 

Bcliu-Cermei-Tăut. Acesta

627 mm.
Cantitatea cea mai marc dc precipitaţ ii cădea până în ultimii ani în luna iunie, 

fiind dc 69 mm, iar cea mai mică, în luna ianuarie, de 22,5 mm. Frecvenţ a cantităţ ii 
anuale dc precipitaţ ii a fost următoarea: media anuală pc ultimii  40 de am a fost de 460 

mm, iar în 1941 de 795 mm. în intervalul 1991-2001, perioadele de precipitaţ ii 
abundente au fost alternate cu perioade de secetă. Regimul precipitaţ iilor pe un an, în 
perioada vegetaţ iei, nu este nici azi uniform, situaţ ie care compromite culturile 
cerealiere. Cantitatea de zăpadă este iarna relativ scăzută, cu grosimi medii anuale de 

31 cm. Solul a fost, până în anii din urmă, acoperit cu zăpada, anual, în medic 34 de 
zile. Cantitatea de precipitaţ ii mai mare cade însă vara, datorită influenţ ei ciclonilor. 
Vârful este în luna iunie, aversele provenind din curenţ ii de convecţ ie. Anul cel mai 
ploios a fost 1974, când s-au înregistrat 853 mm. Cel mai secetos an a fost anul 1900, 
când s-a înregistrat doar 275 dc mm. Brumele din acelaşi interval arată că, 8 ani a 
îngheţ at între 10 şi 15 aprilie, un an în martie şi un an între 8 şi 10 mai. Primul îngheţ 
dc toamnă a fost înregistrat în luna septembrie, dar majoritatea îngheţ urilor se 
manifestă în luna octombrie. Cantitatea medic dc precipitaţ ii este suficientă pentru

floră, faună şi oameni.7 ^ .
Umiditatea relativă a aerului este cuprinsă între 87%, în decembiie şi 65/o in

mai ales la
protecţ ie:

suprafaţ ă dc 306,1 km pătraţ i, o lungime dc 46,3 km 
lungime, o altitudine medie de 236 m, şi un nivel al apei, la 163 dc metri fală dc 
nivelul marii. Panta medie este mai mare faţ ă de Tcuz cu 5,6 grade.4

In partea de SE a Ccrmeiului spre ineu există Balta Rovina 
fiind rezervaţ ie naturală de

arc o

o arie protejată ca
valoare zoologică şi biologică.

1.5. Condiţ iile climaterice
Zona studiată se află în vestul ţ ârii, la poalele Dealurilor V  

Apuseni, fapt care determină un climat central 
continental moderat, cu influenţ e 
Chişineu-Criş şi Ineu):

- temperatura medic anuală este de 10,9 grade;
- temperatura medie a lunii iulie este de 21,4 grade-
- temperatura medie a lunii ianuarie este dc 2-4 5 prade-
- temperatura medie multianuală, la Ineu este d7 10 6 m’adc-
- temperatura maximă absolută a fost de 40,4 grade’- £ ,’ go7
- temperatura minimă absolută a fost de -30 4Iade in ^
- temperaturile medii acumulate în perioada dfT 7 lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'C 1940;

grade peste 0 grade si 2. 627 grade nesto s 3 IC’ ^ clc sunt de 3. 802 
tuturor plantelor agricole.5 ® P ^ 5 gl'ade Cc,sî

mare

estice şi a Munţ ilor 
caiaeterizat prinlr-un climat temperat- 

oceanice. Regimul termic (Staţ iile meteorologice

iulie.
1.8. Agroclimatologia
Cantitatea de căldură necesară plantelor în perioada de vegetaţ ie este dată de 

temperaturile acumulate dc 3, 803 grade C peste 0, de 2, 626 giade C peste 5 şi de 
durata medic a intervalului de 250-259 zile, în care temperatura este mai mare sau cel 

puţ in egală cu 5 grade.
Celsius. Cu alte cuvinte, cu excepţ ia bumbacului - care necesită 3, 000 giade C peste 

5, se pot cultiva cu succes toate plantele agricole.

propice pentru cultivarea

Palko Robert, Teză de doctorat Valea Cri / ■
hidrologie, Bucureşti, 2007 n 27 l"  /^'stl'diu de ecologic si

Informaţ ii preluate din Proiectul Fnn-A
pomilor Cermei 4-Ccnnei p 26-27 "" c capât pentru ferma de creştere a

Ro<lica Col“ . »»n, Sinaci, r„

X Com«° Şvreu;, Ed

Arad, 2010, p. 11
6 Atlasul climatologic al României, p. 102

7 Ibidem, p. 11TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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în intervalul 1991-2010, media zilelor de îngheţ a fost între 65-115 zile» anual,
zilele călduroase fiind suficiente din punct de vedere al longevităţ ii perioadei de 
vegetaţ ie. Cantitatea medie de precipitaţ ii este suficienta pentru satisfacerea 
consumului specific al plantelor agricole.8

1.9. Nebulozitatea
Acoperirile frecvente cu mase de aer temperat oceanic, determină o medic 

anuală de strălucire a soarelui de 1750-1900 de ore.
Cele mai mari valori ale radiaţ iei solare se produc vara şi cele mai mici sc 

petrec iarna. Maximul de radiaţ ii este în luna iulie, având în medie o valoare de 16,43 
kcal./cm.

porumbului, şi buba semănătorilor;
- Fauna plantelor tehnice: gărgăriţ a sfeclei, păduchele de sfeclă şi molia cânepii;  ̂^
- Fauna legumelor: gândacul de Colorado, buha verzei, păduchii verzci, gargari,

mazărei, păianjenul etc; ,
- Fauna culturilor pomicole: omida păroasă a dudului, viespclc prunelor şi merelor, 
gărgăriţ a florilor  de măr, viermele prunelor, merelor, cireşelor, molia piersicului şi a 

strugurilor, păduchele de San Jose etc. ”

In concluzie, din punct de vedere climatic, aşezările noastre se află după 
clasificarea Koppcn, în zona climatică c.f.b.x., respectiv climat temperat, cu precipitaţ ii 
de cca 600 mm, în tot timpul anului, având ierni relativ blânde, indice de ariditate 
anual de 30,4, cu temperatura medie anuală de 10,6 grade C şi cu maximă 
pluviometrică la începutul verii şi minima de obicei, la sfârşitul iernii.9

1.10. Vegetaţ ia comunei
Zonă de stepă - această zonă de vegetaţ ie cuprinde, pe teritoriul comunei, două 

subzone: zona de stepă propriu-zisă, cu ierburi, şi zona de silvostepă, cu ierburi şi 
păduri. Subzona de stepă propriu-zisă cuprinde ierburi cu specii caracteristice: lolium 

peienc, festuca, spinul vântului, colilia, coada şoricelului şi diferite specii de scaieţ i, la 

se adaugă, arbuştii, printre care măceşul şi porumbarul sunt cei mai răspândiţ i 
Arbom caracteristici stepei sunt: salcâmul, plopul, salcia, dudul şi nucul. Această 
subzona cuprinde mai multe sublipuri: stepă erofilă, mezofilă si halofilă. Subzona dc 
silvostepă cuprinde arbuşti, ca măceşul, gârniţ a şi porumbarul, şi arbori: stejarul, 
gorunul, cerul, garmţ a, ulmul, plopul şi salcia, aceasta de obicei în preajma apelor.10

1.11. Fauna comunei

care

Aceasta este formată din animale şi păsări, caracteristice stepei. 
Donândă^lTlr16 ,r°f t0-re SUnt: iepurele’ hârciogul, orbetele (muşuroiul),

fazanul, uliul, cojofana, graurul,’ T' r’

lllr iT2:AgrobiogeografiaiPa,lUl'5'” “ 'lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ̂US".™' ‘ 'CS

Rodica Colta , Doru Sinaci,
Arad, 2010, p. 11-12

'. 2™ Ei Crafnet, Oradea, 2007 . 26

Rodica Colta, Doru Sinaci, Momgmfia ' 
Arad, 2010, p 14 * J a

11 Ibidem, p. 14

Monografia Comunei S*
şepreuş, Ed Mirador,

comunei Şepreuş, Ed. Mirador,

12 Ibidem, p. 14
13
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C A P IT O L U L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I I A D E V Ă R A T A  IS T O R IE  A  C E R M E IU L U I

„  studiat istoria sau a citit căni sau monografii, cunoaşte şi înţ elege că 

tratează istoria unei localităţ i, când se prezintă dovezile arheologice,
Oricine a

atunci când se
arte faclele şi documentele locale, există perioade cronologice istorice despre care nu 

există date puţ ine, dar întotdeauna istoria locului se raportează la 

împrejurimile apropiate şi la o zonă mai întinsă, teritorial.
A vorbi despre Ccrmei înseamnă a aduce în prim plan şi localităţ ile învecinate: 

Apateu, Şepreuş, Şicula, Beliu, dar şi localităţ i mai îndepărtate: Ineu, Ch. Criş, Sebiş, 
Simand, Curtici, Moncasa, Oradea şi neapărat trebuie vorbit despre toată zona 
Aradului şi a Crişanei, zone din care au (acut parte administrativ, atât Cermeiul cât şi 
Şomoşchcşul, în vechime sau în zilele noastre. Vom gândi şi corelarea istoriei locale cu 

aţ ională, europeană sau mondială.
în prezenta lucrare, mai ales la capitolul dc istorie voi prezenta la tot pasul,

menţ ionate, precum şi documente de arhivă din

există date, sau

cca n

dale monografice ale localităţ ilor
Primăria Ccrmci, Liceul Teoretic Ccrmci, Şcoala Şomoşcheş, Biserica Şomoşcheş, 

Protopopiatului Ortodox Ineu, Primăria Incu şi alte arhive locale şi naţ ionale, la 

caic am adăugat informaţ ii inedite, din cărţ i si publicaţ ii diverse, precum şi informaţ ii 
orale dc la bătrânii din Cermei, Şomoşcheş şi Avram lancu. Am adunat aceste 
informaţ ii în decursul muncii, în zeci dc ani de jurnalist, de realizator al unor emisiuni, 
la Radio Timişoara, colaborator al Muzeului Judeţ ean Arad, participant la tot felul de 

simpozioane ale Arhivelor Statului şi realizaror al altor monografii. Am cunoscut 
marile personalităţ i ale Aradului cu precupări în cercetare şi publicistică, am făcut 
schimb dc informaţ ii, cu aceste personalităţ i şi am publicat anterior acestei cărţ i, un 
număr dc şase monografii, fapte ce sper să dovedească pasiunea, competenţ ele şi 
dorinţ a de a realiza o lucrare căt mai valoroasă. Ştiu că în viitor vor apărea informaţ ii 
noi care vor împodobi faptic această monografie. Consider că prea puţ ină cerneală s-a 
utilizat pentru istoria şi oamenii acestor localităţ i şi de aceea vin cu această provocare

de a descoperi multe taine din viaţ a Cermeiului. _
Trebuie să apreciez şi studiile începute de profesorii: Ioan Măneran şi Nicolae 

Vlad, care în activitatea lor specifică de profesori dc istorie au iniţ iat luciări 
monografice, despre Cermei şi Şomoşcheş, rămase în manuscris, suport care mi-a fost 

folos, la prezenta carte. Sper ca şi munca lor să fie apreciată de cititoiii  acestui

studiu monografic. .
Istoria societăţ ii umane este descrisă prin urme arheologice locale, diverse

arte facle, dar şi dovezi arheologice din zonă şi împrejurimi, toate completate de 

documente istorice scrise în aşa fel încât analizând istoria Aradului, a României şi chiar 
a Europei, putem avea adevărata imagine despre evoluţ ia umană din zona noastră şi din 

comuna noastră. în marca sa sinteză, Nicolae Iorga13 aprecia că nu se poate concepe 
un studiu dc istoric (sau preistorie) a unei zone geografice fără a lua în consideiaţ ic 
teritorii mult mai vaste. Din acest punct de vedere, literatura româna în domeniu a 

studii de preistorie spaţ iului Carpato-Dunăiean în context

sus

arhiva

dc mare

consacrat numeroase 
european sau chiar mai larg.

Grupurile umane care au constituit aceste aşezari izolate sunt datate arheologic

Istoria Românilor, voi. I intitulat: lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAStrămoşii înainte de romani, cd. a U-a, Bucureşti, 1988ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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lucrarea sa istorică, Şandor Marki susţ ine că la Ccrmci s-au descoperit „un opoi ct 
arinui cu doua tăişuri şi o daltă de aramă” (Şandor Marki, Monografia Aradului, 18 7-. 
vol II P 12) Cercetătorul Florian Dudaş a descoperit la Cenuei, tot in hotarul liodor. 
arte lac te ceramice, pe care la prima estimare le-a cronologizat ca fiind din cneo itic. 
îmrc ele si răzuitoarc de silex, încadrate cronologic, de arheologul Icrcoşan, la Cultura 
Tisa 11 (Repertoriul arheologic al României, Internet, p. 355-356). Demersurile recente 

de la Muzeul Judeţ ean Arad sunt în aşteptarea unui răspuns exact.
Cu aceste vestigii de cupru şi bronz ajungem la Cultura Otomani şi la 

localităţ ile reprezentative: Pâncota, Sântana, Siria, Chisindia, Apatcu, Chişmcu Cnş,

Perioada si civilizaţ ia dacilor sunt cunoscute în zona noastră prin cetăţ ile de la 

Berindia Clil, Livada. Răpsig, Pccica, Sâvărşin şi multe altele.
arheologiei consemnează că în 15 august, 1974 la săparea unei gropi m 

cimitirul din Somoschcs s-a descoperit un tezaur de bani de argint. Erau tclradrahme 

maeedonienc Dvrrhaehium. drahme de Apollonia. un fel de monede imitaţ ii, emise m 
Italia de nord. si răspândite în Dacia, adunate de cineva care de frica atacurile, baibarc 
le-a ascuns, învelite într-o piele. Erau 83 de piese care an fost duse ş, studiate la Cluj şi 

apoi la Arad. unde se află şi în prezent, la Muzeul Judeţ ean Arad.
De reţ inut eă monedele erau din perioada cuprinsa intre 137 î Hr. şi 76 î Hr.
Alte monede romane s-au găsit la Bîrsa şi multe monede dacice la Chercluş 

Sensibilitate patriotică, dacică şi romană poate crea existenţ a Valului roman sau Va u 
Troian, cel care vine din Banat trece pe Lunca Mureşului apoi atinge piemontul 
Codrilor Monta si se întinde spre Secaci, Agrişu Mie, Comăneşti, Archiş şi Soliste, 

adică aici spre noi w Fără a trece în evidenţ ă valurile de popoare migratoare, care au 
trecui peste pământurile noastre: Banat, Crişana, Ţ ara Zărandului. amin.csc de un 

document lăsat de scribul Priscus Tracul, care a condus o delegaţ ie bizantina spre 
curtea regelui Atila (Biciul lui Dumnezeu) regele hunilor, care avea sediul in jurul 
anului 470. în Câmpia Panonică, iar delegaţ ia a trecut prin Ţ ara Crişunlor, despic caic 
a scris: ..am călătorit pe un drum neted, aşezat într-o câmpie ş, am trecut peste mai 
multe ape navigabile... în bărci monoxile folosite de locuitorii de pe malurile îautiloi 
si plute pe care barbarii le poartă în căruţ e, deoarece locurile sunt mlăştinoase F un sate 
ni se aduce de mâncare: in loc de grâu, mei în loc de vin, mied, nunul astfel in giaui 
localnicilor indigeni. (în Bocsig s-a descoperit în albia Cnşului Alb c.astfel debarca, 
dinir-un trunchi de copac gros, cioplit la mijloc, cc se află expusa la Muzeul Crişunlor 

din Oradea).

ca aparţ inând perioadei paleolitice. Locuitorii acestei obşti pastoral-agricole practicau 
străvechile ocupaţ ii: vânătoarea, culesul rădăcinilor, fructelor şi seminţ elor, precum şi 
pescuitul în bălţ ile cc ocupau întinderi mari. Câmpia Aradului, iulie Mureş şi Crişul 
Alb, reprezintă genetic o deltă din era cuatcmară, chiar pei ioada haloccna a Mureşului, 
constituită la ieşirea din defileul Şoimoş-Lipova, câmpia scade al ti  lud i nai, spre nord, la 

contactul cu Munţ ii Zărandului (Pâncoia-Păuliş) şi arc un caiactci subsident. Aşadar, 
este explicabilă activitatea umană productivă principala - agricultuia. O agricultură 
primitivă cu săpăliga din corn de cerb, precum o ilustrează exemplarul descoperit în 

Curtici. Boabele grâului comun, triticum vulgare, erau zdrobite cu râşniţ e primitive, 
adică două bucăţ i de piatră cioplită, un moş si o nicovală. Bucăţ i de râşniţ e, coarne, 
fragmente de oase de animale (oi, capre, bovine), s-au descoperit la Cutoş, Topila si 
Holumb.14

Pentru Ţ ara Zărandului paleoliticul este reprezentativ prin descoperirile de la 

Gurahont, Bel iu şi Valea Marc prin: răzuitoarc, toporaşc. lame de piatră, dălţ i, şi unelte 
de piatră.1' Progresul realizat în epoca neolitică constă, printre altele, şi în 

perfecţ ionarea uneltelor din piatră. El este dovedit prin numărul marc de toporaşc, dalii 
şi sâpăligi din piatră şlefuită şi perforată. în muzeul din Şotuoşcheş există topor de 
piatră perforat, găsit în centrul localităţ ii. Alături de acestea, oamenii epocii foloseau şi 
lame, răzuitoarc. vârfuri de săgeţ i din piatră cioplită. Cu timpul, omul epocii devine din 
simplu culegător şi vânător un producător de bunuri. începe cultivarea plantelor textile, 
prelucrarea lor, torsul şi ţ esutul, dovedite arheologic prin greutăţ ile din lut ars, folosite 
la războiul de ţ esut primitiv, de lip vertical. Pentru zona noastră ceramica şi celelalte 
ane facle sunt cunoscute sub denumirile ştiinţ ifice cultura lisa. Reprezentative istoric 
sunt aitcfactclc de la Ciunteşti, Comăneşti Vărşand şi Cuied.10

In hotaronimclc

Ciunteşti,
Istoria

sus-mentionate topografic, s-au descoperit si cantităţ i 
apreciabile de fragmente ceramice. Ele dovedesc utilizarea amplă a vaselor de lut ars 
pentru păstrarea şi prepararea hranei. Istoria noastră naţ ională consemnează Cultura 
Tisa, ca o cultură înlloritoarc. de lungă durată, cunoscută si răspândită în zonă, ca o 

faza veche şi mijlocie a neoliticului şi nominalizată cronologic: Tisa 1 si l isa 2, din 
faza a 111-a şi a IV-a. Evolutiv, consemnăm Cultura Otomani, care se caracterizează şi 

pun construirea unor aşezări stabile, cc practicau pe lângă agricultură si olăritul şi 
prelucrarea unor minereuri. Apar şi armele de aramă si cele de bronz 

Locuinţ ele acestor oameni care au trăit aproximativ între 
erau construite din bârne din lemn ori împletituri, peste care era lipit  
Acopeuşul era simplu, din paie sau trestie. în decursul

.....*

bronzului şi a fierului este atestată istoric p.ân ,n , ‘ |,cntrU CP°C
judeţ ean Arad. Harta lui Z. Vinski, de la muzeul din AnT ^

Cuinei a unor libule din bronz, de tip Sucidava 
caracteristice perioadei bronzului,

O monografie mai veche’a Ccrmciiilui

anii 5000 - 1500 i.e.n. 
un strat de lut. 

epocii, au fost mereu distinse şiihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•n

De marc semnificaţ ie istorică este documentul cunoscut sub numele de „Codex 
Rohonezi” care oferă informaţ ii despre perioada 1037-1101 vorbind de un ' ‘ 
centralizat condus de Vlad. de cetăţ ile de piatră de la Ineu şi Arad. de mitropolitul

domnul Vlad vorbea soldaţ ilor săi,

stat

> consemnează descoperirea la 

precum şi a altor obiecte şi arme Trosin, de la Ineu, şi armata sa, de modul cum

consemnează câ în jurul anului 1868 pe 17 Ion 1 loraliu Crişan, lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZiridava. centrul dacilor din câmpia Aradului, Zir ■ ui ava A. p 82-S3
18 Eugen Chirilă,7l,r«i//7// monetar de la Şomoşcheş -Cermei. Ziridava A7, P 141-144
19 Ion Codea . Bârsu comună în Ţ ara Zărandului. - monografie p. 62
20 Vasilc Faur, Ţ ara Zărandului, Ed Concordia, Arad, 2014. p. 9

Vas,le Faur, Jan, Zărandului, Ed. Concordia, Arad! 2014,
p. 40

2014 : p . 25
p. 26
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înaintea luptelor cu ungurii, dându-le pilda modul cum dacii au luptat cu mult curaj 

împotriva romanilor, care erau cu mult mai numeroşi."
Dintre documentele emise în secolul al Xll-lca, cu adresă la zona Aradului 

trebuie să facem referire la cele emise în 1131,1156, 1177, şi 1183.
Cel mai valoros document istoric este documentul emis în 1177, care datorita 

lungimii sale, neobişnuite, apare ca o carte, fiind astfel denumit „cartulariu ’ .
Prin acest vestit cartulariu, regele Ungariei Bela al IlI-lca, cererea prepozitului 

Rychardus din Arad, să întărească capitlul arădean, prin posesiunile sale teritoriale şi 
politice sau bisericeşti. Valoarea de excepţ ie a documentului constă în descrierea 
bunurilor, hotărnicia destul de precisă a unor localităţ i, prezintă familii de iobagi, 
informaţ ii demografiec sau despre cetatea feudală a Aradului.

Sunt prezentate categorii de ţ ărani: ţ ărani liberi („populi” ) „iobagiones”  iobagii 
de cetate („iobagiones castri” ) ţ ărani aserviţ i, faţ ă de castrul regal („mansiones” ) şi 
slugi („servi” ) ţ ărani dependenţ i de unele foruri feudale. Se desprind principalele 
ocupaţ ii ale ţ ăranilor: agricultori, viticultori, cărăuşi, îngrijitori de vile ctc.

Aflăm şi nume de ţ ărani, nume cu certitudine, dc origine românească precum: 
Adrian, Ioan, Bulcu, Cosma, Dumitru, Filip, lacob. Iordan, Mada, Marcel, Martin, 
Mica, Moga, Paul, Petru, Rada, Sebastian, Simion, Ştefan, Toc, Toma, Vidu, Vodă, 
Zaharia ele.

Localităţ i menţ ionate în secolul al XlI-lea din zona Aradului ar fi: Adea, Micălaca, 
Sega, Sânpaul, Siria, Sânmarlin, Sâmbătcni, Munar, Şeitin, Nădlac, Chclmac, Chesinţ , 
Dud, Galşa, Sclcuş, lauţ i, Incu, Apalcu, Pâncota, Zcrind, Mocrca şi altele dispărute 
sau existente.

comunitatea din Somoşchcş, în anul 121325, cu denumirea de Samulkezew,
titulaturadată,

Samulkczy sau Somoskesz, pentru ca în 1332 să apară consemnat cu 
" sacerdos dc Villa Samulkezew” expresie latină, care confirmă existenţ a unei 

biserică şi credincioşi. Explicaţ ia toponimici se parc că derivă dincomunităţ i ce arc
binomul vocabulistic,, Zamol, Zemcl (cuvânt tracic ce ar denumi pământ, teren şi 
termenul,, Kcszy” , din maghiară - mână, înţ elegând „pământ desţ elenit cu mâna sau 
dacă termenul dc „Szamol, este maghiar, ar însemna - un număr mare de iobagi-

lucrători de teren.-6 ^ . . .
Trebuie subliniat faptul că populaţ ia din Şomoşcheş şi Cermci, dar şi din împrejurimi 

Incu, Şicula, Beliţ i, Şepreuş, Cliişineu-Criş şi altele a fost preponderent(Apalcu
românească şi a continuat sa fie românească şi oi todoxă. . ,

Multe din aceste localităţ i au (Ticul parte din Comitatul Bihorului şi din 

desprins şi au intrat în componenţ a administrativă a 
întindea dc la Brad la cetatea Gyula. Primul comite al

i aceste localităţ i

perioada 1203-1214 
Comitatului Zărandului, care se
Zărandului şi reşedinţ a, omonimă, sunt consemnate la 1232 şi

menţ ionate sunt subordonate comitatului .
Specific acelor vremi este şi faptul că au fost instituţ ii cnczialc şi voievodale 

care şi-au menţ inui funcţ iile chiar sub presiunea regalităţ ii maghiare. Istoricul aradean 
baza documentelor medievale a identificat o mulţ ime de cneji şi

s-au

Ovlavian Lupaş, pe 
voievozi locali în zona Aradului.

Din lucrarea scrisă de episcopul Rogerius, vii  toiul Arhiepiscop de Spalato
1241 datorită atacurilor sângeroase ale tătarilor,(Splil) refugiat dc la Oradea, în . .

povestind de luptele de la Nădab, aminteşte dc voievodul de la Adea, apoi istoricul 
I.upas vorbeşte dc banul Pavel, castelan al Şoimoşului, in 1278. In H18, este 
consemnat voievodul şi voievodatul dc la Incu, iar în 1330 un anumit lămaş, este 
voievod transilvan şi fişpan al Aradului, în 1348 este amintit voievodul din Căpalnaşi, 
lista lor continuă până în secolele al XlV-lca şi al XV-lca, când cunoaştem şi

din Somoşchcş şi Cermci.
Voievozii şi cnczii reprezentau o pătură ridicată la conducerea obştilor, dar care 

(ară îndoială aveau o stare materială mai bogată şi putere economică, câştigând astlel şi

Dintre localităţ ile menţ ionate documentar în secolul al XlII-lea amintesc:
Şomoşcheş, (1213) Chişineu-Criş, Agriş, Bodrog, Cicir, Covăsânţ , Dczna, Gurba, 
Mişca, Nadab, Icrmata Neagră, Scmlac, Socodor, Şoimuş, Pcreg, Pil, Vărsând, Vinga, 
Şimand şi altele.--

voievozi

In secolul al XllI-lca, documentele cu rol important, sub toate aspectele, au 
fost emise din cancelaria voievodală sau viccvoievodală, a Transilvaniei, cancelaria 
regala, a Unganet, sau alte instituţ ii sociale, politice sau administrative bisericeşti

nTno'Lr JIHGFEDCBA-im  a nAmaref- (mcnţ ionat din 12°8). Capitlul Biserici Colegiale Arad 

12»,» "  <l23l)> C“pi"" 1 di" C».d (,285), Conveniţ i Uliu Cl,,j-TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

“flo iioîctOntica sa supunS populaţ i, românească, ortodoxă, direct aJXolm “  “  'C

Documentele istorice cunoscute nânn în , aposionc. ^
>1 a *n piczent, consemnează pentru intaia

pulcrc politică şi statul social privilegiat.
Marele istoric, Silviu Dragomir, menţ ionează data dc 15 mai, 1318, cana 

„regele Carol Robcrt îi donează unui om credincios al său manastiica veche de lângă 
Boroşinău (Dicnesmonoslor) împreună cu patronatul asupra ei şi cu satele româneşti şi 
celelalte (cum villis  olachalibus... et aliis), care îi aparţ ineau.” Câteva rânduri mai jos, 
istoricul Silviu Dragomir precizează că „în anul 1291 e amintită ^poporaţ iunea 
românească, mai spre nord, în valea Crişului Negru, deci în Bihor... Acest aieal 
geografic cuprinde, în mod posibil şi zona noastră. Tot dinspre regele Caiol Robei t de 

Anjou vine, însă, şi diploma regală din anul 1324, prin care iobagiloi li se iniei zice 

plecarea de pc o moşie pe alta fără învoirea nobilului dc pământ, lot plin acest act se
" ,'0an ^  lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADovezi “ <■»'<*'  fi «le spiritualităţ ii 

n *neu- Observai or arădean. 22 08 /2008
“ T"XAand;u Roz' Kovaci Gcza, Dicţ ionarul is,
23 V.GArad, 1997, p. 12-13

Universităţ ii Vasilc Goldi^Arad'localilât'lor  din judeţ ul Arad, Ed. 

C. C. Giurcscu, Istoria României in dat

creştin -ortodoxe în Protopopiatul 

onc al localităţ ilor din judeţ ul A rod, Ed. U. 25 Alexandru Roz, Covacii Gcza, Dicţ ionarul istoric al localităţ ilor din judeţ ul Arad, Ed. 
U.V.G. Arad, Arad 1997, p. 246

26 loan Nagy, Contribuţ ii la monografia localităţ ii Şomoşcheş, lucrare de licenţ ă, 
Universitatea Aurel Vlaicu Arad, 2007

27 loan Caba şi colectiv, Monografia localităţ ii Apa teu, Ed. GrafX Oiadca, 2006, p. 20Ed“ Ura Enc>clopcdică Română, Bucureşti, 1971,p. 63
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reglementează şi sarcinile iobăgeşti pentru bucătăria regală, astfel încât fiecare 100 de 
porţ i iobăgeşti trebuie să dea câte o bute de vin, un bou gras, un poic şi o marcă pentru 
cumpărarea piperului şi şofranului. De fapt, cucerirea Transilvaniei de către Carol 
Roberl şi instituirea dominaţ iei angevinc (1315) avea să însemne o adevărată ocupaţ ie 
militară a acestui teritoriu. Excluşi dc la deţ inerea oricăror demnităţ i importante, nobilii 
transilvăneni au fost înlocuiţ i cu credincioşi ai regelui din regiunile de la răsărit de Tisa 
şi supuşi, alături de ceilalţ i locuitori ai provinciei, unei exploatări abuzive. Această 
stare de lucruri avea să sc prelungească până la începutul domniei lui Ludovic de 
Anjou (1342-1382), care, motivat dc aspiraţ iile de dominare a teritoriilor 
extracarpatice, va iniţ ia a politică de apropiere faţ ă dc stările Transilvaniei.

Din Monografia localităţ ii Apalcu aflăm că în 1344, cu ocazia unei hotărnicii 
sc descrie moşia, Chanakezu, (aşezare dispărută dc lângă Apalcu) „Hotarele pomenitei 
moşii Câmpul Ţ apoş ies din râul Criş, printr-un şir neântrerupt de semne, până la 

răscrucea pe care se merge din Batăr spre Şomoşcheş, din Călacea, spre Chanakezu. 
Aşezarea dispărută (Chanakezu) era situată, probabil în N-V. localităţ ii Apalcu, înspre 
Crişul Negru, Ioc cc poartă şi azi numele dc „Cinikezc” .
In 1344, se ştie că Şomoşcheşul avea legături, prin drumul comercial şi dc transport 
spre Batărul Negru (Bihor) şi spre Ccnad, prin Şimand, o altă localitate dc marcă din 
feudalismul timpuriu şi mediu.

In această perioadă Cermeiul şi Şomoşcheşul precum şi satele din jurul 
localităţ ii Vânători aparţ ineau unui mare feudal pc nume Farkaş (Farkasckc). Din 1363 
documentele amintesc că

anilor 1201-1300 erau în Transilvania în jur de 563 de localităţ i, după anul 1400, sunt 

pomenite peste 250 dc aşezări/
Cu astfel de motivaţ ii putem deduce şi existenţ a mai multor cătune sau 

vilanime, printre care şi unul mai mare, Cermeiul, atestat la 1429.32 Numele localităţ ii 
apare scris în mai multe forme: Csormeny, Csermo, Chermel, sau Czyermely dar între 

1529 şi 1566 şi până în 1913 găsinm notate şi localităţ ile: Szenaş (Sânaşul) sau 
Puspekpusta (pusta Episcopiei Catolice a Oradiei) sau Varjapusta (pusta ce ţ ine de 

Ineu) precum şi Cermoi Uitelep (Noul Ccrmei) sau Dohanyosmajor (pustă care

la 1913 mai avea 174 de case).
Istoricii sus menţ ionaţ i au studiat diverse arhive şi au consemnat că Cermeiul 

şi Şomoşcheşul erau domenii feudale aparţ inând în continuare lui Farcaş şi Marothy.
□ in 1444 tot comitatul Zărandului a devenit proprietate a lui Iancu de

cetatea

Hunedoara.
între anii 1446-1461 familia nobiliară Miskey, stăpâna Şomoşcheşului, se 

judeca pentru acest teren voievodal cu familia Maroty, care o reprimeşte, în 1461,

având şi drept dc vamă şi de organizare de târg.
Se ştie că cetatea Gyula, (din Ungaria dc azi) din 1476, a aparţ inut tot 

Huniazilor, iui Matei Corvin, rege al Ungariei, care a donat-o în 1482, fiului său Ioan 
Corvin, dimpreună cu 83 dc sate şi trei oraşe: Gyula, Şimand şi Bckeş. Intre cele 83 de 
puste şi sate se numărau şi Şomoşcheşul, ca voievodat şi Cermeiul, şi mai multe cătune 
componente. Siguranţ a celor susţ inute o asigură documentul de danie al regelui loan 
Corvin care în 10 ianuarie 1495, vine în Şomoşcheş, unde avea şi două case regale şi 
donează Şomoşcheşul cu 19 sate, lui Paul Secuiul (Sekey) fratelui acestuia Matei şi 
fiului său, Ioan, fiului lui Paul Gaşpar, cu toate drepturile, veniturile şi privilegiile 

cunoscute ca „officiuni  svoewodatus valachorum”  şi cu condiţ ia de a tiecc populaţ ia la 
catolicism. Acest lucru nu a reuşit deloc pentru că toate comunităţ ile din voievodatul 

Şomoşcheş au rămas ortodoxe.33
Documentul original sc află în Arhiva din Nurenberg, fondul Biandenburg şi a 

fost descoperii şi tradus dc reputatul istoric şi profesor arădean, Kovacs Geza, în 
„Ziridava”  publicaţ ie a Muzeului Judeţ ean Arad. Sc mai menţ ionează că în Şomoşcheş 

erau două case regale, aparţ inând lui Matei Corvin, încă din 1473.
Din anul 1429, există consemnarea localităţ ii Mocirla pc pusta de lănga 

Ccrmei şi Şomoşcheş, denumită Mociola, pe valea unui pârâu, cu numele omonim,

este stăpânită de magistratul Ladislau, fiul lui Tculeu. 
Acesta a lăsat moşia în grija a doi slujitori devotaţ i: 11 ic şi Nicolae, care sunt alungaţ i 
dc pc acele moşii de către Ioan şi Alberl, fiu al lui Ştefan de Şomoşcheş .

In anul 1351, în Transilvania, potrivit articolului 6, al decretului, regelui 
Ludovic I se introduce „nona” (a noua parte din recolta agricolă sau de vin), dc pc 
toate moşule regale, nobiliare şi bisericeşti.
f JIHGFEDCBAt  • în aS icgclc Ungaiiei, Ludovic, fiul lui Carol Robcrt de Anjou, acorda 

familiei nobiliare Losontzi care descinde din cunoscutul prinţ ungur, Tuhutum, 
domeniile întinse ale Pancolci şi Zărandului.
reml Jll-iT^ ?? T*  intensif,cfirii Mei tiranilor dependenţ i, prin decret 

iega! sc stabileşte ca iobagii sa se poală strămuta rin i •
si -in niăiii Hni/’ i lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA , turamuta de pe o moşie pc alta cu condiţ ia ca
Ş 1 platl dat°r ,e calrc don>nuI de pământ, şi biserică Dar acest aviz nu a fost 
respectat de nobilii din Transilvania. în 1394 turcii rrnii**  - 
Transilvania, urmată tot mai des de alte ' pnma ,ncurs,une ,n

zonaTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

29

Mochola.
Istoricul Marki Şandor arată că la 1456 o parte din terenulile Cetmeiului

aparţ ineau de Episcopia Catolică din Oradea.34
în fapt Episcopia Catolică din Oradea avea domenii feudale, în multe localităţ i 

din Ţ ara Crişurilor. Este explicabil şi consemnat faptul ca şi în Cei mei ei au un 
domeniu şi o pustă, ec purta denumire de Puspokpuszta, care la 1456, avea 6 sesii

31 Apuci, Petru Ardelean, Tera Ucurus-Pământul Ucitriş, contribuţ ii monografice, Ed. 
Universităţ ii Oradea 2007, p. 28

32 Alexandru Roz , Kovach Geza, Dicţ ionarul istoric al localităţ ilor clin judeţ ul Arad, Ed U. V. 
G. Arad,2007, p. 78

33 loan Nagy, Şomoşcheş vatra de suflet şi dor, monografie, Ed. Viaţ a Arădeană, Aiad, 1997, 

p. 21
34 Marki, op cil voi 1 p 390

, , incursiuni,
unul să fi  e cehi paf 'ca arcaşi' p e n tr u'aj^ă ra rea' ţ ări/™' “ Că ficCi"'C 20 d° ioba8'

alunecă-VSnSrl^^ P~ «Ţ

1349 care a decimat mulţ i locuitori din zona cLne!"11"1'1 ^ marea C'Umă d,n '348‘ 

Cu aceste explicaţ ii vine istoricul Ştefan Pascu şi semnalează faptul că în jurul

25 Monografici comunei Şimcnn i
30 ™Colae Vlad- Interile‘ . Pagina Cernutului 

Constantin C. Giurcscu, Istorici Roi 
1971, p. 83-87 nâniei in dale, Ed. Enciclopedi

ică Română, Bucureşti
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iobăgeşti. ° Această aşezare este amintită documentar şi în anii următori: 1559-1564 şj 

1643.36
sule întregi si răpeau ţ ărani sau moşii favorizând slăbirea autorităţ ii statale.

Sunt exemplicative atacurile unor bande nobiliare din împrejurimile Aradil 

Si Curticiului: vestita bandă a lui Ravazdi, care fura vitele iobagilor care treceau 
Mureşul (Ioan Nagy Studii şi cercetări monografice: Curtic. vatra din câmpie, b •

Miiador, Aiad,  ̂ cc s(ăpânea moşii, de la Arad şi până în zona noastra

făcea multe prădăcium şi acte de samavolnicie ţ ăranilor (1492, 1496, 1507) Provoĉ  

astfel reacţ ii ale ţ ăranilor prin: jalbe, nesupunerea la plata, fuga de pe moşii, bejenia şi

haiducia.

în anul 1495 Voievodatul Şomoşchcş, cuprinzând şi mulţ imea de sale şi aşezări 
răzleţ e, ale Cermciului şi Bcrcchiu, Cărând, Vânători, Iălmaci, Mazzagfalva (sat 
dispărui de lângă Şomoşcheş) era condus de voievodul Paul zis Secuiul.37 Acesta este 
menţ ionat şi ca voievod al satelor Cermciului. între anii 1495 şi 1500 sunt amintiţ i la 

Cennei, voievozii: Matei de Selişte şi fratele său Nicolac.
Din anul 1500, din 27 septembrie, cunoaştem hotărârea şi donaţ ia către 

voievodul Matei Secuiul, din Şomoşchcş, pentru satul cu denumirea „Kokcsz”  aflat în 

vecinătatea Şomoşchcşului şi azi, dispărut şi dreptul de vamă, al voievodului din 
Şomoşcheş.3S

Transilvaniei consemnează mişcări ale ţ ăranilor şi orăşenilor săraci, m 

satelor din sudul Iransilvanici, între anii 1510-1513.
, loc în 1514 şi istoria lc-a consemnat sub numele de

sub conducerea lui Ghcorghc Doja” . Reamintim acest
un mic

Istoria
marea majoritate a

Mişcări mult mai ample au
Marea răscoală a ţ ăranilor, : , ~ ■

—'ti  JIHGFEDCBAîs s h b s ®  raspa.
(Ungaria) si care urmau să atace ostile turceşti care asaltau rransilvama şi Ungamu t ai

auzind dc multe silnicii şi nedreptăţ i petrecute în satele ce or plecat, la ^
război antifeudal, conduşi de Ghcorghe Doja şi li  alele sau 

atacă nobilii si moşiile din Transilvania. La Ceglcd, ţ aiann
bunurilor în societate,

După moartea lui Ioan Corvin, marile posesiuni ale Humazilor au ajuns în 

posesia marchizului Gheorghc de Brandenburg, printre care Şomoşchcşul, cu 11 sate 
(între ele şi cătunele Cermciului) şi Şimandul, cu 15 sate, precum şi Vânători, Apateu 
şi altele, toate încadrate Ia cetatea Gyla.

Vorbind despic obligaţ iile ţ ărănimii trebuie să sublininiem că acestea 
multiple: faţ ă de stat, faţ ă dc biserică şi faţ ă de domnul de pământ. Faţ ă dc biserică 
exista numita „zecimală”  iar faţ ă dc visteria regală putem constata că aceasta 
mereu, atât în bani, cât şi în produse (vin, cereale, păsări şi animale) dar şi în muncă. 
Dai ca în bani, numită „collecta”  varia între 8-12, pe gospodăria ţ ărănească. Apoi ; 
impozitele pcntiu. mori, cârciumi, vămi, vânat şi pescuit. Nobilul de pământ pretindea 
„nona adică a noua parte din toate produsele şi apoi robote mereu sporite. Au crescut 
şi sarcinile militare. Dacă în anul 1397 era obligatorie echiparea unui arcaş la 20 dc 
familii, ulterior se mai  ̂adaugă şi înzestrarea călăreţ ilor, Ia 24 dc porţ i, şi zile de 
corvoadă şi cărăuşie, la întreţ inerea şi amenajarea cetăţ ilor dc piatră, mai ales în secolul
al XVI-lea, când ameninţ ă.-,Ie ocupaţ iei turceşti sunt mai evidente si războaiele mai 
dese.

nobil, secui, este
erau

răzgândesc şi fac un
Grigore. Armatele de ţ ărani
îsi definitivează obiectivele caic vizau: o repartiţ ie echitabila a 
abolirea prestaţ iilor feudale, redobândirea libertăţ ii, confiscarea domeniilor ecleziastice 
s, suprimarea privilegiilor nobilimii. Armata răsculată sc desparte m coloane şi ataca p 

mai multe direcţ ii spre Transilvania. Coloana condusă de Laurenţ iu Mcsaroş cuce, ş e 
comitatele Satu Marc şi Bihor, trecând dc Oradea ajung in satele

a crescut

erau

şir dc localităţ i din
noastre: Apateu, Chişlaca, Bcliu. . , „,*„,..3

« ,ajr^st rs est
al multor participanţ i este cunoscut ca un „maiUnu dc

un

La salcie Şomoşchcşului din Domeniul cetăţ ii Gyla, se menţ ionează doar 
aptul ca sunt obligaţ i la toate muncile şi serviciile cetăţ ii: tăiat si cărat lemne si fân, 

pialia, făcut ş, transportat cărbuni, lucru ia vie, la grădinile dc legume, pescuit si altele
K  7 SarCini'e ioba8*i "u sunt egale pentru'fiecare

localitate.^Este consemnat satul Zcnaş, din teritoriul Cermciului care avea 96 dc
locuitori, înscrişi, din care 20 dc „inquilini ” Aceştia avem, „ 1 r
să lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArniîi fii  nn no,- u j A * ACe$lla avcau ca obligaţ ie sa cosească şisa dea cela „ un car de lemne de Crac,un, să arc, 16 iugărc dc grâu 12 dc orz si P dc

iar obligaţ ia de v,n era dc trei şi patru buţ i de vin ca dare de’crâşmă Asemenea 
Şomoşchcşului şi a satelor componente si Zcnasul si Va,-i J , Ş Ascmcnu

Gyla. Chermesj este în anul 1561 pertinentă cetăţ ii Ineu «« apa,ţ m

Datorită multiplelor dări iobăgeşti 
ţ ăranilor, dar şi creşterea anarhiei feudale,

» 2""  Ţ‘^,0r''C a' lo<*lWllor  dinjudeţ ul Arad,

37 Borcca, Consideraţ ii, p. 200 şi 201

u. Prodan, Iobăgia în Transilvani 
Bucureşti, 1968, p-115-116-121

astfel urmează un masaeru asupra 
erunl al lui Doja precum şi
neuitat din Istoria Românilor. nn ~ir

in octombrie-noiembrie, Dicta dc la Pesta („dicta salbatica ) a adop al un şir

de măsuri („Codul Tnpartitum-codul lui Verboczy” ) care agravează*, 
ţ ăranilor din Transilvania, printre măsuri fiind şi interzicerea dreptului dc stiamutaic dc

pe o moşie pe alta. “
în anul 1521 toate

mei,
domeniile din zonele Ch. Criş, Şcpreuş, Cermei, ŞomoşchcşTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

si " î **
laroslofalva, condus dc cneazul Mircea (Mercea Knez). Un alt vilamm dc langa 
Şomoşcheş. dispărut azi, este Mazzagfalva. Documentul menţ ionează de asemenea ca 

dacă Matei sau cei numiţ i ar muri, voievodatul va trece cu diepl ciei 1 ai dŞuPia ia c al 
său Nicolac. în schimb moştenitorii trebuie să sporească Şomoşcicşu , sa c c ec ,in ce 
el şi oamenii care trăiesc acolo. Voievozii dc Şomoşcheş aveau drepturi destul de mari,

dc cetatea

Şi stânjenirea dreptului de strămutare a 
mulţ i nobili se atacau între ei sau cucereau

p. 79

•n C.C.Giuiescu, Istoria României în date, Ed. Enciclopedică Romana, Bucureşti, 1971, p. 

'ţ ?' Ibidem, p. 115ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

113Arad, 2014, p. 64
secolul a, XVI-,ea, w///> EdAcademeiei R.S.R.
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dar aşa cum reiese din document, aveau şi obligaţ ii mai ales in pnvinţ a populă^- 
satelor cu mai mulţ i locuitori, spre a asigura forţ a de muncă şi spie a spori venitUrjj c 
feudalului şi regatului. Aceleaşi drepturi condiţ ionate le-au avut şi voievozii: Sidu din 

Bodcşti, Slav din Brusturi, Petru Archişan din Archiş, Ioan I op din Ilăşmaş, Ioan şj 
Ghcorghc din Cărând şi Laslău, din Beliu. Cu certitudine voievozii din Şomoşcheş au 
făcut servicii deosebite familiei Corvineştilor, dacă li s-au acordat atâtea privilegii^ Cu 

drept ereditar, la care s-a adăugat şi dreptul de vamă.
Peste numai un an, în anii 1526-1527, în zona Aradului şi împrejurimile 

Lipovei a izbucnit o altă răscoală condusă de Ivan cel Negru (Ncnada) care aduna 
ţ ărani revoltaţ i şi care reuşesc să înfrângă o armată nobiliară în lupta de la Scleuş 
Nobilii din zonă se ascund în cetatea Siriei. Răscoala s-a întins pe toată valea Crişuluj 
Alb. Cu siguranţ ă acţ iuni sau ecouri au ajuns şi în Şomoşcheş şi Cennei, Şepreuş 
A  pateu.

După anul 1526 zona Crişului Negru a trecut în proprietatea lui Ioan Zapolia, 

iar Ferdinand a reuşit să cuccrescă cetatea Gyla, dar după anul 1552, turcii au alacat-o 
în mai multe rânduri, reuşind s-o cucerească în 1566. Trupele turceşti au fost conduse 
de Pcrtaf-paşa iar cetatea Gyla a devenit sandgeac. Ne putem închipui viaţ a populaţ iei 
româneşti care se ocupa cu agricultura şi creşterea animalelor, în pofida pustiirilor 
turceşti, urmate de atacuri ale garnizoanei militare a lui Ferdinand? De multe ori 
poporul aştepta apărare din partea turcilor mai degrabă, decât dc la imperiali sau de la 

principele Transilvaniei!
în teritoriile şi cetăţ ile ocupate dc turci, garnizoanele şi trupele turceşti au fost 

susţ inute de locuitorii aşezărilor din zona respectivă. Turcii au întocmit conscripţ ii 
urbariale, cu dările şi taxele pe care populaţ ia sau aşezarea era obligată să le achite. 
Erau terenuri agricole acordate spahiilor din fiecare cetate. Este explicabilă şi 
consemnarea că „satele Cermeiului până spre Beliu, aparţ ineau lui Mustafa, spahiu 
turc, cu gradul militar dc bulucpaşa, care slujea în cetatea Gyla (Ioan Nagy, Şomoşcheş
- vatră de suflet şi dor - monografie, Ed.Viaţ a arădeană, 1997, p. 23). Lansez azi 
presupunerea că pe acel teren numit „cetate turcească”  din Tiodor, să fi fost aşezările şi 
locuinţ ele lui Mustafa, stăpânul satelor Cermeiului şi Şomoşcheşului. între 1559-1564 

erau consemnate 6 sesii iobăgeşti.
Din cartea „Mişca - studii monografice”  având ca autori pe renumitul istoric şi 

profesor, Gheza Kovach, muzeograful şi omul de cultură, prof. Augustin Murcşan şi 
profesorul Gheorghc Lazea am selectat informaţ ii despre taxele pe care le plăteau 
locuitorii din zona noastră, turcilor, referirea se face la Domeniul Cetăţ ii Gyula, de care 
aparţ ineau Şomoşcheşul şi Cermeiul.

Autorii fac trimitere la defterdarii sultanului şi conscripţ iile din anul 1567 şi 
una din anul 1579. Ambele au fost publicate în Ungaria, la Bckescsaba, în anul 1982, 

dc către Kaldy Nagy Gyla.
„Defterdarul a menţ ionat întâi, numărul familiilor, şi darea globală a satului, 

defalcând apoi pe diferite produse, menţ ionând la cereale şi cantitatea exprimată în 
Kilc (aproximativ 25 dc kg) şi menţ ionând valoarea dării exprimată în „akcsc (bani 
turceşti). Dările menţ ionate au fost următoarele:
- darea dc casă (dc familie), zcciuiala după grâu şi amestec (grâu cu secară şi orz), 
zeciuiala după mici, darea după cânepă şi varză, cea pentru stupii cu albine, cea după 
porci, după vin (hordo ado-impozil pe butoi). Urmau, darea după fân, cea după lemne 
dc foc, darea după căsătorie (mcnyasszonyado sau darea de mireasă), anumite pedepse, 
eventuale vămi, (podăritul) şi alte venituri sultanale, ca dc exemplu darea după 
grădinile cxpropialc, dc la nobilii maghiari (Mişca -studii monografice, Ed. Mirador, 
Arad, 2004, p. 23). Se trimiteau periodic sume dc bani la Meka.

în anul 1559 dinlr-un urbariu aflăm că voievodatul Şomoşcheş avea un 

teritoriu cu 11 sate şi drept dc vamă.
în anul 1561 Şomoşcheşul poseda 2 case regale şi 25 de sesii iobăgeşti.
Dintr-o listă sumară a veniturilor din anii 

„Venitul din cele 11 sale ţ inând de Şomoşcheş (desigur şi satele de atunci ale 

Cermeiului) şi Herczcgatorocz, se evaluează la 200 de florini ” .
în anul 1566, în Şomoşcheş era un voievod cu numele Lupu şi care participase

sau

După lupta de la Mohacs (1541) Transilvania devine Principat autonom, fată 
de Ungaria dar sub suzeranitatea Porţ ii Otomane. în componenţ a Principatului este şi 
Comitatul Zărandului (situat în partea vestică a Principatului), din care facca parte şi 
Cetatea Incului şi satele din împrejurimi între care erau şi Cermeiul şi Şomoşcheşul 
Cetatea Incului făcea parte implicit din salba de cetăţ i româneşti care au ţ inut piept 
cuceririlor turceşti, alături dc cetăţ ile: Caransebeş, Lugoj, Lipova, Oradea şi Dczna.

în urma dietelor ţ inute la Oradea, în august şi noiembrie, 1542, ianuarie 1543 
şi cetatea Gyla este integrată principalului Transilvan care se declară autonom, fată de 
Ungaria, iar guvernarea a fost încredinţ ată lui Gheorghe Martinuzzi.43

In anul 1551 se instaurează stăpânirea habsburgică în Transilvania.
Pătrunderea turcilor şi ocupaţ ia vremelnică s-a făcut după ce turcii, în anul

2) au' cucerit cetatea Timişoara, transformând-o în paşalâc. Turcii continuă ofensiva 
şi liec Mureşul, cuceresc cetatea Ceala, , a
Incul, unde turcii vor rămâne în cetate, 13 ani.

exercita o donul'f2;15,6f- s,ăPanilă de 0 garnizoană turcească, fără a

ortodoxă, din convinVllV’Vololldl^ 1'!'L°ai n' Şi_aU păS“ 'at credin*a 

Brancovici, care au exercitat o forţ ă mare lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdc mcnlinci-c 7 ’ d'n d.CSp?l.Ul!‘ 1

aceste zone. Pe lângă rolul bisericesc mulţ i Ş. C°nservare a ortodoxiei, m
episcopi fiind, n-au pregetat să fie la nevoie si oslTiu/',BranC0V'ci’ ch,ar 

strănepot al despotului Gheorghe Brancovir, / P T’ COntra turcilor- Gc0̂ c
Icnopolei (Incului). Mai târziu, funt Însemna JIHGFEDCBAaT  T! *  'jupan "

contra turcilor la Lipova, în anul 1595 si Imn ’ ’ A |am’ fiul acestuia care a luptat

oastea Iui Mihai Viteazul. De neuitat’au 1^™^°' 3 Avram carc a fosl caPitan în

Moise-Matei Brancoviei, episcop al Ienopolei '(1598 iSîf T^f
Brancovici, episcop şi mitropolit al Ienopolei (S ft  U,'mat dc SaVa. ' 
mitropolit intre anii 1628-c. 1643 anni nmfo v °tJo-1627), Longlun Brancovici, 
şi Sava Brancovici al II-lea ca protopop ligore Brancovici (c . 1643-1648)
Ardealului pentru perioada 1656-168044 * neu,ui (1648-1656) şi Mitropolit al

apoi Şoimuş, Lipova şi lot în 1552, cuccrcsc

un

1557-1563, se consemnează:

Petru Ardelean, Terci Ucnts-Pâmântul Ucurh 
Oradea, 2007, p. 39 Ş~
|oan Nagy, Figuri  de mitropolii, episcopi

contnbuţ i, m0n0graficej Ed. Unversităţ ii 

protopopi ai Incului, vajnici apărători ai

ortodoxiei, în zonă, Pagini ineuane, Ed. Grafnet, Oradea 2007, p. 331-341ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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i există porecla unei familii,, LupU’ ’ 
sau de atac

la luptele cu turcii de la Pâncota şi Ineu. (Şi azi 
întreaga zonă trece prin situaţ ii impuse de luptele de apărare 
Incului şi de aceea enumărăm câteva din evenimentele semnificative.

Revenind la turcii din cetatea Ineulu, istoria a consemnat dese incursiuni ale 
soldaţ ilor din cetate asupra satelor din împrejurimi. în anul 1572, 36 de soldaţ i 

transilvăneni din garnizoana cetăţ ii Oradea au fost omorâţ i de soldaţ i turcii din cetăţ ile 
Ineu şi Pădureni. în anul 1578,’ soldaţ i turci din cetăţ ile Ineu şi Gyla, conduşi de 
paşa!clc lor, au produs stricăciuni satelor din domeniile învecinate. întrebaţ i de 

atacai şi au prădat multe sate ei au spus că:„au avut poruncă de la împăratul lor” .45 } n 
anul 1583, soldaţ i din cetatea Ineu răpesc copii şi comit grave silnicii în satele din 
împrejurimi. în aceste condiţ ii împotriva turcilor se ridică grupuri de haiduci formale 

din ţ ărani sau mici nobili care şi-au pierdut totul din vina devastărilor turceşti. O astfel 
de ceată de haiduci încearcă în anul 1593 să cucerească cetatea Ineu dar în cetate fiind JIHGFEDCBA
j 3 1 de ostaşi, aceştia au respins atacul haiducilor.46

La 13 august 1595, la Călugărcni, Mihai Viteazul obţ ine o victorie glorioasă 
asupra turcilor. Paralel cu aceste victorii generalul Ghcorghc Borbely, aliat credincios 
al lui Mihai Viteazul, 
ofensivă antiolomană

Sc cresc chiar impozitele şi se face o adevărată reconstrucţ ie a cetăţ iiZZ"" 

1645 şi 1652, cu planuri ale lui Gavril Halcr, cel 
Zărandului. Domeniul Cetăţ ii Ineu cuprindea în anul 1650 peste 

întregime, 15 sate parţ iale şi 16 puste, care <

în 1648 ajunge comite suprem al 
63 de sate, în

asupra cetăţ ii care

__declarate fiind, domeniul statului, asigurau

aprovizionarea cu ostaşi, arme şi muniţ ie pentru garnizoana cetăţ ii. . . ...
în Ineu era reşedinţ a de comitat, era Episcopia Ortodoxa a Ienopolei şi îciai 

sârbi, din familia Brancovici, despre care mai subliniez o dată, conduceau 'serica 
ortodoxă, luptau cu turcii şi propovăduiau cultura şi spiritualitatea sarba implctind-o 

românească. Turcii atacă de mai multe ori cetatea Ineu, in anul 1652, in ani 
1567 şi 1658, când cu 16 lunuri, după ce au umplut şanţ urile de aparare ale cetăţ ii, 

reuşesc să intre în cetate şi instalează o garnizoană turca. Ineul şi

sandjac turcesc, în posesia sultanului.
în anul 1662, turcii din cetate, conduşi dc Hasim, cuceresc ̂

împrejurimi. Cu siguranţ ă că şi satele Cermeiului şi Şomoşcheşului, până la Beliu 
fost cucerite şi prădate. Zona devine un „vacuf,, adică un aşezamant religios

moschee, o geamie, pentru rugăciune, dai şi şcoli,

cc au

cu cca

sunt declaratezona

60 de sate din 
, au

musulman. Turcii şi-au constant o 
piaţ ă, baie populară şi 200 dc prăvălii precum şi hanuri şi poştalioanc.

în anul 1674, multe biserici ortodoxe româneşti intră sub jurisdicţ ia
episcopului calvin din Transilvania.40 VWTTr . . ,

La sfârşitul secolului al XVll-lea şi începutul secolului al XVlII-lca, îapoitul
dc forte si dc ocupaţ ie sc schimbă, în centrul şi S-E, Europei. Sunt perioade in caie 
Imperiul Otoman începe să decadă şi să piardă teritorii şi cetăţ i, habsburgn sc întăresc 
si deschid un lung şir dc războaie cu turcii, înlocuindu-i, prin alungarea lor, din
Ungaria si Transilvania şi prin recucerirea cetăţ ilor şi a locurilor.

începutul decăderii turceşti s-a văzut în anul 1683 când turcii au asediat Viena

si au fost înfrânţ i. . . . . . . • ,
Principele Transilvaniei, Mihail Apaffy, care a participat alaiuri de turci la

asediul Vicnci, rcânlorcându-sc îşi fixează tabăra la Vărsând şi Socodor (17 octombrie 
1683), apoi sc îndreaptă spre Mureş şi, în 1685, cetatea Aradului este ocupata dc 

trupele lui Mcrsy. Populaţ ia a ajutat pe austrieci dar bucuria eliberam a fost scruta 
deoarece turcii conduşi dc paşa dc Ineu au reocupat Aradul. In anul 1688 gcneia n 
austrieci. Veterani, Stahrcbcrg şi Picolomini, reocupă Aradul şi Valea Mureşului.

cucerite cetăţ ile: Lugoj, Lipova, Siria, Dczna, iar în 15 mai, 1693, după 
teritoriul arădean este eliberat dc sub stăpânii ea tui ceaşcă

cu trupe puternice, recrutate din români, secui şi sârbi, porneşte o 

pe valea Mureşului şi treptat ocupă fortăreţ ele: Vărădia dc 
Mureş, făget, Lipova, apoi trece pe valea Crişului Alb. Turcii din cetatea Incului 
speriaţ i de înfrângerea de la Călugăreni fug şi astfel la 22 octombrie 1595 cetatea 
Incului este ocupată de trupele lui Mihai Viteazul. Este eliberat o marc parte din 

teritoriul Comitatului Zărand, din care tăceau parte Ccrmeiul şi Şomoschcsul si vor 
aparţ ine astfel „tării  românilor conduşi de Mihai Viteazul” .

Garnizoana dc la Ineu il ajută pe domnitor în luptele pentru unificarea celor trei 

MolZeTTI pt 1StTC icalizm în anul 1600’ după cuccnrca întregului Ardeal si a
Z n ai Tă " lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 M ?! ” ‘° Mihail V01CV0d’ di" lui Dumnezeu,
domn al Ţ am Romaneşti, al Ardealului şi a toată Ţ ara Moldovei”  47

Garnizoana cetăţ ii Ineu este alături dc Mihai Viteazul si în lunla dc h Mirîslăi.
unde ostile lui Mihai Viteazul sunt înfrânte, domnitorul s-a reiras s, mers spm Pmg ’
trecând prin Ineu, dar nefiind primit si-a instalai mn„i r - ’ ,S! J 8 ’
secular, Tisa, d,n actualul parc a. Incului, de lâng  ̂s.Z’Zu, ZaşnZ ’ ^

în stăpânirea gcncraTuluT GheorglÎ BaSTâJd Tmu 1̂68 '"7  Cat‘Va :m'

armata princcpelui Transilvaniei reuşeşte să ocupe cctetei W?/' Pnn.tr‘Un Tifn
ajunge ca domeniu al lui Gabriel Bethlen. ' ‘ u^ll L caie in anul 1611

în anul 1624, Gabriel Bethlen acordă fiilor  Ho i
şcolile iar preoiii români clin Transilvania sum scnlili dc â Ţ Ţ rC|><111 lle “ frCC,CI'“  

Deşi accsla , promis .„roilor că Ic ,â c“ d“  «J.î !» *  «"*•  

rolul strategic al acestora nu numai că nu le nn-dn V ,CU Ş‘ Llpova- con:?llcllt  dc 
întărescâ şi o dată cu întărirea zidurilor sc măreşte nilmsî ,, dm' Se slr8duie5te sa -lc 

anul 1626, cetatea Ineu era apărată dc 700 dc snldn; r'” C C °S,aŞI d,n garnizoană. In 
erau infanterişti. Ostaşii erau români, maghiari si sârb’ "- ^ 3°° CraU că,ăreti iar 400

Treptat sunt
cucerirea cetăţ ii Ineu, întreg ^

M) în anul 1694 turcii au cedat şi cetatea Gyula şi s-au retras în cetatea Timişoara.
Pacea de la Karlowitz a rezolvat soarta acestei zone stabilind că: Aradul şi lima 

Mureşului au trecut sub stăpânire austriecilor iar partea de sud de Mureş şi cetatea 
rămas la turci. Aceştia s-au angajat că nu vor reface şi întări cetatea LipoveiLipovei au

si vor lăsa liber plutăritul pe Mureş. . , r
Cclc două comitate medievale: Aradul şi Zărandul (Kra Halmagiu) vor fi

încadrate în regatul Ungariei.

foloseau deja arme dc foc.
18 Alexandru Roz şi Kovach Geza, Dicţ ionarul istoric al localităţ ilor din judeţ ul Arad, Ed.

Universităţ ii Vasile Goldiş, Arad, 1997, p 78 
49 C.C.Giurcscu, Op. cit.p.142
30 Aradul permanenţ a hi istoria patriei, Arad, 1978, p. 154-155

« Chi?’ Ce,alea ’S o CdCSti’ '971' 321
C. Giurescu, Istoria Românilor, voi I[ Bd RirA1I ™mct. Oradea, 2007, p.71

’ 26 * Bl,curcşti, p. 198ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 27



Toate localităţ ile noastre: Cermei, Somoşchcş şi Apateu au îămas în Comitatul i. în acest document

împreună cu Şomoşcheşul la graniţ a Comitatului Arad.
„Conscrierea locuitorilor din Cermei nu prezintă nici 

nume româneşti, scrise cu ortografie, străină. Aceste catagrafii erau 
funcţ ionari maghiari sau germani şi astfel numele sunt maghiariza e. P „
Szelccsian (Selejan), Rusz Petru (Rus Petru), Argyhan Onya (Ardelean loan) Pccora 
Ardumitru (Păcurar Dumitru), etc - nume care s-au păstrat şi in zilele noastre, Cerne iu 

a fost si este o localitate românească prin locuitorii romani şi judele roman. 
Gavrilă, religia ortodoxă şi preotul român: Popa Crăciun, iobag cu carte şt o oarecare 
stare materială, mai bună. în localitate sunt amintite 44 de familii, ceea ce înmulţ it 
coeficientul 5, de regulă folosit, ne duce la concluzia ca in Cermei erau in anul 746, 

jur dc 200- 250 de locuitori.”  5S

Zărand.
Am prezentat un secol de viaţ ă şi de războaie care s-a încheiat pentru zona şi 

satele zărăndene cu distingeri din partea turcilor şi a tătarilor crâmleni, a austriecilor, a 

nobililor şi a haiducilor care au dus la o accentuată sărăcire a satelor sau chiar la 

dispariţ ia unor localităţ i.51
în anul anul 1703, sub principele Francisc Rackoczy al 11-lea, este menţ ionată 

o marc răscoală populară în satele de pe valea Crişului Alb, care a fost înăbuşită de 
trupele şi autorităţ ile imperiale.52

în anul 1709 a bântuit în Ineu şi împrejurimi holera, care a decimat multă

străin ci doar 
întocmite de

un nume

populaţ ie.
In anul 1715 în Şomoşcheş erau consemnate ca existând 9 familii, numărul 

acestora ajunge în 1720, la 18 familii, în anul 1727, sunt 27 de familii, pe când în 
Cermei sunt consemnate în 1720, un număr de 6 familii. 53

Anii 1717 şi 1719 au fost ani foarte secetoşi şi astfel că s-a suferit mult. în 

1739 a fost consemnată o molimă de ciumă care a decimat mare parte din locuitorii din 
Transilvania şi Zărand.54

Din anul 1722, apare consemnat că, aşezarea din Cermei, cătunul „Szelestycs”  
are o sesie iobăgească.55

„In anul 1726 are loc o schimbare de stăpân al domeniului Zărandului, când 
apare Rinaldo Duce de Modena, Reggio şi Mirandola, principe de Coreggio şi 
Markgraf d” Este şi menţ ionat ca stăpân al Cermciului şi Şomoşcheşului, în anul 1732, 
alături de comunităţ ile: Zărand, Vânători, Apateu, Bercchiu, Zerindul Mic, Zerindul 
Maie, Iei mata Neagiă şi pred iile de lângă Apateu. Domeniul se compunea din 42 de 
sate şi 50 dc puste, în judeţ ul Zărand, 74 de sate şi 12 puste în districtul Incului şi 6 

sate şi 11 puste în Zona Aradului, un total de 600.000 de iugăre. Prezenţ a acestui nobil 
italian în părţ ile noastre se explică, atât prin aceea că o parte a Italici, inclusiv ducatul 
Modena, Pacea parte din Imperiul Habsburgic, dar şi prin încercarea autoritătiolor 
austriece dc a catoliciza populaţ ia românească din zonă, cu scopul evident dc atragere a
romanilor de partea noii stăpâniri. Chiar acest duce a primit misiunea de catolicizare, 
rapt nereuşit.

„Aceeaşi conscripţ ie consemnează starea materială şi structura sociala a

populaţ iei aşezării Cermei:
39 de iobagi cu gospodării proprii (hospes);

3 iobagi cu gospodărie, dar fara pământ;
2 jelcri fără casă şi fără pământ (inquilini);
4 fii  sub 16 ani (fillii  a 16 aur);
6 fraţ i nedespărţ iţ i (fratres indivisi)'

Documentul amintit consemnează în proprietatea locuitorilor 
animale: 45 dc boi, 53 dc vaci, 11 cai, 4 calări, 18 juninci şi 72 de porci. ' _

Se menţ ionează că în anul calendaristic, 1745-1746, era insamanţ ata cu grâu o 
suprafaţ ă dc 48 cubuli, adică 48 dc iugăre dc semănătură, suprafaţ ă arondata de iobagi, 
dc la stăpânul de pământ. Cubului era echivalentul unui căbel sau 4 viei, unitate de 

măsură din judeţ ul Arad şi zona noastră.61 în anul 1746 au fost cultivate de către 
iobagi, cu proprietăţ i personale 532 dc iugăre dc semănătură, adica 133 dc cubulu 
Locuitorii din Cermei semănau cu porumb suprafeţ e mai mari deoarece din aceasta 
cultură nu se percepea dare. Tot în acei ani era pe Teuz o moară de rau, cu o singura
roată, proprietatea lui Gyorgy Danicza. f’ ~ .

Pentru localităţ ile consemnate la Şomoşcheş avem următoarele informaţ ii

următoarelor

In congregaţ ia Comitatului Zărand, din 29 octombrie 
a stabilit o listă cu locuitorii din zonă

statistice:
260 dc iugăre dc semănătură;

26 de iobagi (hospes) cu gospodărie şi pământ;
1 iobag (subhospcs) cu gospodărie şi pământ;
1 frate nedespărţ it (fratres indivisi); , , . ... ,

Ocupaţ iile de bază enunţ ate erau: agricultura, creşterea animalelor şi albincloi

dar si lemnăritul şi făcutul manganului. . o
Numele de familie înscrise în conscripţ ie: Burcă, Suciu, Sas, Brânduşe, Cioaia,

1744 ţ inută la Zărand, s-
j  • , . | caie vo1 n trimişi la oaste, ca militari în războiulZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P r i* cc i ’ " • * >  • * - —
Foarte multe informaţ ii avem din anul 1746 când la lne„ 

conscripţ ie detaliată a Districtului Zărand purtând semnătura lui Paul T
s-a încheiat o 

omanovici, jude

51 Kovach Gcza, lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMişca -monografic, Arad p 31
“ “ “ Eh° “ *  <****** *»Arad, ,«0. p.

calităţ ilor clin  judeţ ul Arad, Ed
57 Gheorghc Ciuhandu, Românii din Câmpia Aradului, Arad, 1940, p. 31 35

58 Apud. Nicolae Vlad, Monografia comunei Cermei, manuscris, p.12-13

59 Gheorghc Ciuhandu, op.cit p.55
60 Ibidcm p 55
61 Ibidcm, p. 47
62 Ibidcm, p. 47

Alexandru Roz, Kovach Geza, Dicţ ionarul istoric al In 
U,V,Goldiş,1997, p.78-79 
Muzeul istoric şi etnografic Şomoşcheş 

*v Al. Roz, Kovach Geza, Dicţ ioi 
Arad, 1977, p. 79
Nicolae Vlad, Notiţ e despre Cermei, Internet, 5 j

10,1,1 ,S'°" C al loca,',al,l°r  din judeţ ul Arad, Ed.U.V.Goldiş,

ianuarie, 2013 29ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Somoschcş si Apateu) iar vreo 40 au trecut Munţ ii Zărandului. Conducătorul rascoaiei,

dovedi evenimentele ulterioare.
La 29 octombrie 1744, se ordonă trecerea şi incorporarea plaşilor tncu ş 

Zărand la judeţ ul Arad, ca ulterior să se decreteze desfiinţ area grăniceriei de pc Mureş
unilăti grănicereşti: Şiria, Galşa, Ineu, Şicula, Gurba şt Ohaba - Savarşt .

Mcmetc, Grec şi Tarcea.
Din datele de mai sus, referindu-nc la Şomoşcheş şi Cennci, reiese că suprafaţ a 

aflată în posesia iobagilor era restrânsă, ceea ce îi obliga să cultive terenuri luate în 

arendă, în condiiţ ii foarte dezavantajoase. Din conscripţ ie se constată că în general 
suprafaţ a cullivabilă din Cermei (vorbind de mai multe vilanime) cia restrânsă. Zone 
întinse de păduri ocupau teren mult mai vast, de unde şi construcţ ia caselor din Icinn 

este explicabilă precum şi ocupaţ ii ca lemnăritul, dogăritul şi fabricarea manganului (a 
cărbunelui) şi defrişatul sunt de înţ eles. De bază erau: cultivarea pământului, creşterea 
animalelor precum şi meşteşuguri casnice precum confecţ ionarea albiturilor (pânză 
pentru cămeşi, izmene şi sumane, dar şi meserii localnice, de fierari şi tâmplari.

Asupra ţ ăranilor iobagi, jeleri sau de alte categorii grevau obligaţ ii fiscale 
deosebit de împovărătoare. Dacă Dieta Transilvană din anul 1714 a impus pentru 
fiecare iobag o robotă de 4 zile pe săptămână şi trei zile pentru jeler, aceasta a crescut 
în 1721 când contribuţ ia pc „poartă”  (la început poarta era terenul unui iobag şi spaţ iul 
de intrare cu o căinţ ă) fusese crescută în anul 1747, Ia următoarele taxe:
a) „laxa capitas” ( pe cap de persoană): 1 florin pentru un iobag, (hospes), 55 crciţ ari 
pentru un subhospes sau jeler (inquilin), 25 crciţ ari pentru un fiu, sub 16 ani şi 40 de 
creiţ ari pentru un frate nedespărţ it;
b) „taxa inseminaţ ionis’ -pe toate semănăturile;

1 florin pentru - 6 cubuli de grâu;
- 15 cubuli de orz sau ovăz;

-2 cubuli de porumb sau mei;
-15 coşuri de albine;

c) „laxa pccorum”-după numărul de vite:
1 florin pentru : o pereche de boi sau vaci;

-4 juncani saujunuinci 
-2 cai sau iepe;
-4 mânji;

-10 oi;

vor

şi a satelor cu
Unii grăniceri vor emigra în Rusia. . . a

Pentru iobagii săraci din Cermei, Şomoşcheş şi împrejurimi, s-a Irinus dc calic
solgăbirăul din Ineu, Ioan Bibics, un denunţ împotriva Ducelui de Modcna, in care se 
menţ ionează că „22 de persoane aflate în slujba domeniului deşi aveau scutiri dc 

anumite dări, ca „libertini ” o seric de primari nesocotesc aceste drepturi iar uni.
domeniului săvârşesc samavolnicii, umblând prin sate, jefuind iobagii şi 

pentru fiecare vită trecută pe podul de la Scleuş spre târgul de la
funcţ ionari ai 
pretinzând un creiţ ar 
Pâncota” .65

în districtul Zărandului erau în 1746 următoarele 24 localităţ i: 1. Chişineu, 2. 
Zerindul-Mare (Nagy-Szerind), 3. lermata (F.-Gyarmat), 4. Ccrmc.u (Cstanoj) 5. 
Şcprcuş, 6. Apateu, 7. Mişca, 8. Adca (Agya), 9. Sintea, 10. Şomoşcheş, 11. Bciech i 
12 Talpoş, 13. Vădas, 14. Bel-Szcrind, 15. Chcreluş, 16. Pancota 17. MaderatIR
Dud 19. Agriş, 20. Arăneag, 21. Drauţ , 22. Nadăş, 23. Tauţ i şi-4. „Apijes , _

necunoscută azi sub acest nume. - Iar în scria II a conscripţ ie. d,n acelaşi an figurează 
următoarele 16 localităţ i: 25. Târnova, 26. Curtachenu, 27 Moroda, 28. Almaş 29. 
Zărand, 30. Sin,.ca, 31. Cinteiu, 32. Şomoş*, 33. Nădab 34. brdeiş (Eidobegy, 35. 
Socodor, 36. Şimand, 37. Aletea (Elek, azi în Ungaria), 38. G.-Varşand 39 P , 40.

Apoi în cea dc a treia scrie a conscripţ iei din acelaşi an,alte 10 localităţ i. .
Comlăuş, 45. Cherechiu (Kerek), 46.Varşand, 47.

Otlaca.
Şiclău, 42. Macca, 43. Curtici, 44.
Sclcus, 48..;Şiria ,49. Galşa şi 50. Măsea. .

Privind Hărţ ile Josscfine, realizate între 1752-1758, putem obsciva maici,
pădurilor seculare şi’ distribuirea în 10-15 spaţ ii a unor pâlcuri dc case, care unm u-se 
până la 1828 vor forma vatra aşezării actuale a Ce,meiului ş, a Şomoşcheşultn. I utem 
f, miraţ i de exactitatea desenelor, de exactitatea apelor curgătoare intre care Teuzul este

leagăn al vilanimelor: Cermei, Şcprcuş, Şomoşcheş şi Apateu. ^
Sistematizarea Ccrmeiului a fost astfel concepută încât noua aşezare s-a întins 

de-a lungul drumului Incu-Oradea, prin Talpoş, pe o lungime de 2 km, existând 
străzi, pc dreapta şi 15 pc stânga, fiecare stradă având lungimea dc 7oO de metri (A. Pr,

Cermei, Monografia Ccrmeiului, 1957, p. 2, Dosar nr. 3/1957)
în anul 1750, au avut loc mari inundaţ ii ale Crişului Alb şt ale Teuzului

-8 porci;
d) „taxa proventuum”- după venit;
e) „taxa domorum” -după casă;
0 „taxa pentru moară”- I florin. Menţ ionăm că în iin„i„i  v- , , • • ,
monedă ,,florinul rhenenens" bă,ut din „  „tbdi.ii  “ “

Fara îndoiala ca aceste laxe fiscale numeroase si ev, , ’ '
gospodăriile ţ ărăneşti au fncut dc multe ori ca ţ ăranii să !  ™ dC aPăsătoare. Pentl'“
fugă pe alte domenii nobiliare unde credeau că le vi lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr U ma' suporte rânduielile şi să 

Anul 1735 consemnează o răscoală a târând d? UŞ°\ 

dar întinderea ei ajunge şi în zona Chişineu Cris si T ^ Nadlacului ?' Aradului, 
Seghedinaţ , care s-a aliat cu conducătorii cumtil^” Conducătorul ci a fosl Per0 

Aradului şi a zonei. Dar armatele imperiale austrie ’ . u- a Planu’ 1 chiar ocuparea 
înfrâng pe răsculaţ i, la Pădureni (Ch. Cris) ucid T T PleSatite Şi bine înarmate îi 
prizonieri, 18 conducători ai răscoalei sunt întem Tr 7°° de răsculati> 169 sunt luaţ i 

50 de răsculaţ i au reuşit să se ascundă în satele de 152 Slmt du?‘ la Buda- PestC
Pe valea Teuzului (posibil şi Cermei,

afectând Cermeiul şi Şomoşcheşul. , 4 ,
în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, în Comitatul Arad, precum şt in

alte zone ale Ardealului s-a dezvoltat tot mai mult producţ ia de marfa, motiv pentru 
care domnii dc pământ au crescut obligaţ iile ţ ărăneşti. Au aparut conflicte intre stat şt 
stăpânii de mari domenii agricole. împărăteasa Matia Teieza a ansat o poetica 
economică dc tip „iluminist” adică o dezvoltare economică simultană cu o luminare

64 A meiul permanenţ a în istoria patriei, Arad, 1978, p. 160-161
« Ioan Mâncran, Monografia comunei Cermei, Lucrare dc gradul I, manuscris, 1983, p. 1663 Ibidem,pp. 110-111
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culturală a poporului, considerând că cetăţ enii unei ţ ări civilizate vot ci ea o economjc 
modernă şi prosperă. în acest scop s-au trimis chestionaic în toată împaiăţ ia (Austria, şj 
Ungaria, cu Transilvania). Pe baza acestor chestionare s-au întocmit nişte urbarii, Care j 

sunt şi azi edificatoare asupra situaţ iei sociale şi economice din acea vreme.
Din dispoziţ iile anilor 1767 şi 1768 prezentăm propunerile următoare: în 

zonele de pădure la categoria I, sesia să cuprindă cca, 8 iugărc de mătură şi 2 iugăre de 
fâneţ e, terenurile de categoria a Il-a să cuprindă: cca. 10 iugăie de aiătuiă şi 2 iugăre de 
fâneaţ ă. Pentru satele de câmpie s-a stabilit ca o sesie să aibă cca, 10 iugăie de arătură 
3 iugăre de fâneţ e, şi încă un iugăr mic de grădină şi păşunea comunala.

Obligaţ iile ţ ăranilor au fost fixate la 52 de zile de robotă cu car, sau 104 zile, 
cu palmele, precum şi următoarele taxe: 1 florin, darea de fum, 1 car de lemne, 2 

cocoşi, 2 pui, o cupă de unt şi 12 ouă. La acestea se adaugă: nona şi zeciuiala, din toate 
produsele agricole, inclusiv pentru in şi cânepă, miei, porci şi stupi de albine. Jelerii 
fără casă erau datori doar la 12 zile de robotă cu palmele.66

Urbariul Măriei Tereza a reglementat şi unele probleme de conducere a satelor 
asigurând alegerea liberă de către comunitate a judelui şi a conducătorilor locali (preoţ i 
şi învăţ ători) dar se cerea aprobarea stăpânului feudal. Din ordinul Măriei Tereza s-au 
desenat hărţ ile topografice, prezentate, din care se poate vedea clar numărul marc de 
sătucuri, din Cermei şi Şomoşcheş. Peste 50 de ani s-au unificat aceste mici cătune, 
alcătuind marile localităţ i Cermei şi Şomoşcheş. Dar unele cătune 
după 1920 (Tiodor la Cermei şi Iştvanhaz la Şomoşcheş).

Referitor la ţ ăranii satelor aceştia erau clasificaţ i în două categorii: iobagi si 
jeleri. Conform urbariul ui din anul 1771 erau consideraţ i jelcri, cei care aveau o 

suprafaţ a mai mică de 1/8 dintr-o sesie iobăgească. în realitate însă, jelerii erau de două 
categorii: jeleri urbariali şi jeleri alodiali. Jelerii urbariali erau membri ai comunităţ ii 
satului şi beneficiau de folosinţ a terenurilor comune şi numai în privinţ a suprafeţ ei 
cultivate se deosebeau de iobagi. Jelerii alodiali, în schimb, erau în primul rând 
arendaşii teienurdor alodiale. Jelerii urbariali erau şi ei în două categorii- jelcri 
şi jeleri fără case. J

491.
pentru o sesie 

Şomoşcheş

930(în iugăre)Fâneţ e
Proporţ ia dintre terenul de semănătură şi cel de fâneţ e 

iobăgească de atunci:

a diferit

Cermei
1,2;MIntravilan 

Arătură 
Fâneţ e 
Total iugăre
Pentru localitatea Cermei avem o statistică globală: 

Arătură (în iugăre)
Intravilan

13,3;9
18,9;ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA27 ,4

32 ,8 ;37

130;
38 şi lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA]A

930;Fâneţ e
Familii de iobagi 
Sesii iobăgeşti 
Suprafaţ a pe o sesie 
Suprafaţ a arabilă pe iobag

142 ;

33şi 5/8;
9;
2,5;

27 ;Fâneţ e pe o sesie 
Fâneţ e pe iobag
Din statisticile anului 1786 prezentăm:
Localitatea Şomoşcheş apare ca o aşezare de categoria a Il-a

Familii de iobagi........
Jelcri cu casă..............
Număr de sesii..........
Intravilan (în Pojon)...
Arătură (iugăre)
Fâneţ e (zile de coasă)

7,7. 68

cu:au supravieţ uit până
85;
21;
21 şi 3/8; 

..32 şi Va ; 
362;
518.

Obligaţ iile iobăgeşti: 
1085 şi 6/40, zile; 
2546 şi 6/20, zile;

85 de florini;
20 şi 142/160;
85 şi 142/160;
2 pui sau cocoşi;

Robote cu jug,(cu cai sau boi) 
Robote cu palma 
Arenda (fumării)
Darea de lemn (stânjeni) 
Darea de unt (iţ ii)
Darea de pui şi cocoşi 
Darea de ouă

cu case

Ială situaţ ia jderilor cu case şi gospodării din Cermei' 
Număr de gospodării.......................
Teren intravilan (măsurat în Pojon)
Iugăre de arătură..............................
Fâneţ e...............................................

22

9

• ••9 şi Vi
12 .

....... 21 Contribuţ ia localităţ ilor pentru stat era de:De menţ ionat că la Cermei 
Peste doar câţ iva ani, în anul 1771, are loc 
spicuim:

apar înscrişi jeleri (ară gospodărie ,67 
o nouă reglementare urbarială din care

Cermei 
a Jl-a 

35 şi 5/8

nu
3 florini;Taxa de cârciumărit

Impozitul anual este de 163,45 de florini.
Dinl-o lucrare apărută chiar zilele trecute ^

statistice: în anul 1787 erau în Cermei: 199 de casc, locuitorii vorbeau limba română şi 
erau aproape toţ i credincioşi ortodocşi, la Şomoşcheş existau 105 casc şi la fel se 
vorbea limba română şi toţ i erau ortodocşi (Vasile Faur, Ţ ara Zărandului, Ed. 

Concordia, Arad, 2014, p.324).

selectat următoarele dateam
Şomoşcheş 

a Il-a;
21 şi 3/8;

Categoria de pământ 
Numărul sesiilor 
Numărul familiilor  de iobagi 
Intravilan (măsurat în Pojon) 
Arătură (în iugăre)

120
64;

38 şi '/4
26 şi Za\ 

346;
307

68 Apud Ioan Mâneran, Monografia comunei Cermei. Lucrare de gradul 1 , 1983, manuscris, p.

69 Informaţ iile sunt preluate din Muzeul de istorie şi etnografie Şomoşcheş
66 Ibidem,p. 166
67 Kovach Gcza, Pe urmele trupelor lui  Doja şi Hore

Ed' Kriterion, Bucureşti, 1976, p. 5 33
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Istoria locului consemnează că, în anul 1788, locuitoin din Cermei şi 
Şomoşcheş s-au plâns autorităţ ilor comitatului contra domnilor de pământ, locali .

în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea Marele Domeniu al Ducelui de 
Modena este atribuit Camerei Aulice a Austriei şi este pus în vânzare unor nobili 
maghiari. Aşa apare în junii anului 1780 nobilul Iakabfy care cumpăra suprafeţ e de 
câteva mii de hectare în Şomoşcheş şi Cermei. Mai defrişează şi desţ eleneşte terenurile 
din Butuci şi Spinăt, construieşte un conac în Şomoşcheş şi ferme de porci şi vite. } n 
Cermei, la începutul de secol al XlX-lea consemnează că în Cermei (cu probabilitate 
marc pe vatra de atunci) erau în 1800, un număr de 215 familii. 71 Numărul de locuitori 

creşte concomitent cu suprafeţ ele de teren arabil obţ inui prin despădurire şi desţ elenire, 

Cifrele statistice confirmă:
Teren intravilan 
Arătură 
Fâncţ e 
Familii 
Sesii

o nouăSe parc ca noii proprietari au format nobilimea liberală, care va lupta pentru 

ordine socială şi pentru o dezvoltare capitalistă accentuată, 
lată şi o statistică a suprafeţ elor agricole, din Cermei, în 1800:

Numărul familiilor  de iobagi 
Numărul sesiilor 
Teren intravilan 

Arătură

...215; 

....58 şilkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3A;
638;iugăre

iugăre 1662 şi5/8; 
464 şi 5/8;iugăre

Suprafaţ a ce revenea pe o sesic (iugăre) 
Suprafaţ a arabilă pe iobag

FâneteihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
28 ;

7 ,8 ;(iugăre)
8 ;Fânete pe o sesie (iugăre)

Fânete pe iobag (iugăre)
Dacă în anul 1771 erau în Cermei 53 de familii cu teren de 2/8 de sesn, aceştia au 
ajuns la un număr de 197, de astfel de proprietari. Din 8 iobagi cu 4/8 de sesii, în anul 
1771, au ajuns în anul 1800, să Fie 18 astfel de săteni. Şi nu lipsită de interes poate ti 
privită o statistică a localităţ ii Şomoşcheş din anul 1828, aflată în Muzeul istoric şi 

etnografic:
Locuitori între 18 şi 60 de ani

638 iugăre Pojon;
1662 şi 1/8 iugăre;
464 şi 5/8 iugăre;
215;’

58 şi %;
La începutul secolului al XIX lea Cermeiul a devenit un centru puternic, 

agricol, nu numai datorită activităţ ilor de cultivare a pământului şi obţ inerea de 
produse agricole, dar şi numărului mare de crescători dc vite şi mai ales datorită 
dezvoltării activităţ ii comerciale, prin târgul de la Cermei, la care gravitau locuitorii 
din satele învecinate, din aşa zisă „Luncă”  precum şi meşteşugari şi negustori din 

îndepărtate care veneau în zilele de târg la Cermei, pentru a-şi desface produsele de 
casă sau manufacturiere. Istoria economică consemnează după anul 1725 şi mai ales 
înainte de 1800 şi după 1800 s-au format şi în zona Aradului şi a Crişanei multe bresle 
dc: fierari, cizmari, tăbăcari, curelari, dogari, morari, cojocari, frânghicri, ţ esători, 
lăcătuşi şi tâmplari. Toţ i aceştia aveau nevoie de locuri dc desfacere a produselor. Au 

ajuns renumite târgurile de la: Pâncota, Ineu, Şimand, Chisineu Cris, Pecica, Buteni si 
Curţ i ci.

2,1.

359;
63;Iobagi cu sesn 

Jeleri cu casă
Terenuri însămânţ ate (iugăre Pojon) 423 şi 1/2; 

Fâneţ e 
Boi dejug 
Vaci de muls 
Juninci peste 2 ani 
Cai dc tras (peste 3 ani)

36;

zone
181 şi Vi,
59;

166;
100;

14;
22 ;Oi peste un an 

Porci dc prăsilă 190.
Numai urmărind aceste statistici avem imaginea 

Somoschcşului ca localităţ i de câmpie, în plină dezvoltare, cu oameni harnici, care pun 
sudoarea palmelor au defrişat sute dc hectare de pădure multiseculară, şi-au construit: 
biserici, şcoli, casc, grajduri şi îngrădituri din lemn, şi-au făcut unelte de lemn. plug e 

lemn, grapă dc lemn, jug de boi, vase de lemn şi multe obiecte casnice din lemn cioplit
cu barda, pentru că nu erau unelte meşteşugăreşti perfecţ ionate.

Dc mare importanţ ă economică şi socială a fost sistematizarea localităţ ile, 
care a avut loc între anii 1824-1828 când din ordin regal şi apoi de la comitat, s-a 
dispus desfiinţ area acelor cătune, sălaşe, hodăi, sau vilanime mici, uneori din cateva 
case, şi reampiasarea lor pe vetre mai ferite de inundaţ ii, cu străzi perpendiculare si cu 
gospodării si grădini de mărimi asemănătoare. Abia acum, după anul 1828, cele doua 
aşezări: Cermei şi Şomoşcheş, pot fi considerate compacte, având o vatră a satului bine 

stabilită. Dar şi în Cermei şi la Şomoşcheş au mai supravieţ uit, aproape 100 de am, mai 
multe sălaşe sau cătune despre care vom vorbi ulterior.Marii latifundiari din aceasta 
perioadă erau: baronul Anton Banhidy, John Vasarhcly, Ioseph Fasch 
Alcx Facho Moys, Wiliam Sankei, familia Iakobfy şi familia Czaian, piecum şi casele

clară a Cermeiului şi
Cermeiul a rămas ca un târg dc ţ ară cu o mare afluenţ ă comercială.
Maii teienuii agiicole au ajuns în proprietatea unor familii nobiliare dintre care

amintim: Antal Banhidy, Karoly Brunele, lozsef Fascho, Ianoş Glatz, Ferenc Lango,
Lajos Sanky, Ianos Vasaihely, caic au cumpărat mari moşii licitate de administraţ ia
imperială, care sărăcise în urma războaielor napoleoniene. Deşi au fost vândute şi
cumpărate la licitaţ ie au avut loc multe anomalii la cumpărarea 'terenurilor Cermeiul
precum şi Bcrcchiu, Moroda, Târnova şi Chier se doreau a fi cumpărate dc negustorul
armean Gheorghe Capdebo, Cermeiul a fost disputat între acesta si alţ i pretendenţ i:
Miha, Graeck fraţ i. Gyertamff, fraţ i. Rozsa şi negustorul Marczibany si a ajuns la cei
sus amintiţ i (Gyula Somogyi, Arad varmcgyen es Arad szab. Kir  varos monoaranhioja, 
voi.III  Arad, 1913, p. 99). °s monogiapniujd,

Preţ ul de cumpărare a fost următorul:
Cermeiul cu 57.804 forinţ i şi 12creiţ ari;
Şomoşchcşul cu 45. 346 de forinţ i şi 45 dc crcitari. , Wilhelm Mahlcr,

70 Alexandru Roz , Kocach Gcza, Dicţ ionarul istoric 
U,V,Goldiş, Arad, 1997, p. 79

71 Ibidern, p.79A

al ,ocali(ă(îlor din judeţ ul Arad, Ed
72 lnternct-vczi Muzeul etnografic Cermei şi Muzeul istoric şi etnogi ajic Şomoşcheş
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Somoscheş). Nu peste mult timp Episcopia Aradului l-a mutat pe Aron arg 
biserica Micălaca şi pe preotul Eutimie Novac l-a transferat la Biserica Ortodox ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. 78

omoşc 5'noiembrie 1848, pretorul Şanka Lajoş cere intervenţ ia jandarmilor contra

sătenilor din Cermei şi Şomoşcheş.79 . . . lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,
Situaţ ii de revolte au avut loc în Cermei şi Şomoşcheş motivate şi d 

în armata revoluţ ionară maghiară, a tineretului, din satele noastre. Sub im o u 

luptelor purtate de Avram lancu, în Munţ ii Apuseni, românii nici nu voiau sa auda de 
înrolarea lor în trupele maghiare. Se ştie că la Apateu au fost înrolaţ i abia 16 recruţ i din

numărul propus de 32.s „  . . IM88i
Tinerii din Cermei s-au opus acestei mobilizări forţ ate, in 24 iunie 184». 
în fata puternicelor şi numeroaselor revolte ţ ărăneşti, nobilimea liberala şi-a 

dat seama că'singura soluţ ie este desfiinţ area iobăgiei. în acest sens, la 28 martie 1848, 
viceeomitele a dat instrucţ iuni tuturor funcţ ionarilor comitatului Arad de a se adresa 
fiecărui stăpân de domeniu cu rugămintea de a nu mai percepe robota de la ţ arani 
înfricoşaţ i de evenimente, mulţ i moşieri au răspuns favorabil şi au renunţ at la unele

şi conacul lui Mahler.
Acei ani dc strămutări şi reparcelări au creat multe tulburări în viaţ a satelor. \n 

Şepreuş, Şicula şi alte sate au avut loc răscoale ţ ărăneşti. Concomitent au fost operate 
arestări la Cermei şi Apateu. Au fost arestaţ i 28 de ţ ărani, din Nadab, Sintca Mare şj 
Şimand, 4 ţ ărani din Cermei şi 3 din Apateu.73 Era perioada de activism a lotrilor şj 
haiducilor din pădurile: Ineu, Şicula, Tauţ , Cermei şi Şomoşcheş, era renumita ceată a 
lui Lică Sămădăul care între anii 1821-1822 îşi avea tabăra în pădurile Incului.74 
Numai între anii 1820 şi 1822 aceste cete dc lotri au atacat din pădurile: Ineu-ŞiCUja_ 
Cermci-Şomoşcheş şi Şepreuş dc 20 dc ori, domeniile şi stăpânii din împrejurimi 
(Harta şi informaţ ii oferite de marele şi nemuritorul muzeograf arădean, Domnul. Dan 
Demşca, ̂pentru Muzeul Istoric şi Etnografic Şomoşcheş).

In lucrarea sa monografică, despre Ineu, profesorul Petre Chiş subliniază că, în 

zona Cermei ului, la 1815, haiducii aveau centrul de adăpostirc şi atac în Pădurea Baltă 
(între Cermei şi Gurba-Ineu).75

începând cu anul 1825 au loc în multe localităţ i din judeţ ul Arad colonizări de 

populaţ ie, maghiară, germană şi românească. în Cermei sunt aduşi între anii 1828- 
1835, coloni, strămutaţ i din judeţ ele: Hevcs, Bichis şi Bihor.76 Colonizările din Cermei 
pot fi puse pe seama interesului marilor latifundiari din familia Atzcll, dintre care la 

1811, Antal Atzel, din postura de locţ iitor al comitelui dc Bckes a propus vânzarea unor 
terenuri agricole cu trei zile de robotă pe săptămână.77

Dintr-o monografie mai veche a Ccrmeiului, profesorul Ioan Mâneran, susţ ine 
că în anul 1845, a fost emisă o diplomă prin care Cermeiul a primit rang de „opidum”  
adică oraş dc ţ ară, având dreptul de a ţ ine 4 mari târguri anuale şi piaţ ă săptămânală, 

stabilită, în fiecare joi. 1 ârgurile de bovine şi porcine din Cermei sunt recunoscute încă 
din anul 1830.

°l 1,8 1 După^înfrângerea revoluţ iei, şi capitularea trupelor maghiare de la Selcuş-Incu, 

la 21 august 1849 când trupele revoluţ ionare maghiare, armata generalului Wecsey a 

depus armele şi se zice eă „în centrul Incului, în faţ a Magazinului Un.versa ş. a 
cinematografului, s-au aduna, peste 60.000 de arme. puşi. ■carabine sabu sulje ş 
revolvere” .82 O statistică din 1851 menţ ionează că în Cermei locuiau 1476, de locuitori 

în Şomoşcheş erau în acel an, 1162, dc locuitori.
Profesorul Petru Chis, cermeianul, a reamintit nu 

Polcacu din Cermei, trăitoare a acelor ani, 1848-1849 a povestit preotului 
, „„  „dc Paşti, în 1849 a trecut prin Cermei un regiment de ruşi, 
[ Erau mulţ i, albincţ i, cu bărbi mari, cântau cântece bisericeşti,

Anul revoluţ ionar, 1848, a cuprins Europa şi s-a întins si în Ţ ările române şi 
Transilvania. Ţ ărănimea din părţ ile Aradului s-a pus în mişcare în ultima decadă a 
lunii martie. Focul răscoalelor

iar de mult că bunica preotului

a CLlPnns aproape toate localităţ ile comitatului Arad. 
Prin modul de intensificare şi prin programul lansai sau abordat, dc fiecare comunitate, 
in decursul lunilor aprilie şi mai, s-au lichidat multe dintre anomaliile sociale si 
servituţ ile feudale, chiar înainte dc emiterea legilor guvernului dc la Budapesta 
Numeroase mişcăr, populare au avut loc în scopul înlăturării funcţ ionarilor'vechi ai 
comitatului sau a, comunităţ ilor locale. Aşa s-a ajuns la instaurarea unor notari, 
judecători, primari sau conducător, local,, din rândul naţ ionalităţ ii româneşti Pretorul

z&xsşr" 'pn,,e 0818 lo“ ii" ii — ^  *> ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

no ta r,ilu l'ş , M actad  p t “ găbM u ş i posw 'dp 'jS !£T d in C“ ,,c i' “™ n<1 sch im barc*  

Ce i d in Şom oşcheş , in  jn r de 400 de sn .cn , a lunga , „„  ^  p rj,„a r

73 Eugen  G luck , ALupta pentru eliberarea din iobăgie în l j m» • , ,

august, 1957 ’ 48> ziarul „Voroslobogo” , din 30

74 Muzeul istoric şi etnografic Şomoşcheş
75 Ibidem,p. 40
™ G y. Şom ogy i, Arad, varmegye, nepraizi leirasa, A rad 1912 n ?sc i 

Pe tre Ch iş , Ineul de Ia a dona retragere a turcilor până b, P .■ 7  
făurirea României Mari (1693 -1919 ), Ed . G u tem bcrg A rad ' ”39  Mondial şi

lo an

(poveştile bunicilor) că 

mergând spre Ineu.
oitodoxc şijjuuau P^P^'SJinpj^ui Franz Joseph a emis o patentă imperială pentru

desfiinţ area iobăgiei dar acest fapt s-a făcut prin plata unei despăgubiri către moşieri 
Pentru o scsic primită iobagul trebuia să plătească între 300-700 de fonnţ i (in fancţ ie

dc calitatea sesici) si 50 dc forinţ i pentru loturile de jelen. _
Din păcate, în Cermei şi Şomoşcheş, Apateu şi Berechm ţ ăranii nu au primit 

pământ iar cel primit a fost ncândcstulător.84 Dar cu cel ma, mare impact vor f,

7 !i lo an  Nagy , Biserica şi Şcoala Şomoşcheş in unitatea axiologică a romanilor, studii şi

cercetări monografice, Ed , U . A , V la icu , A rad , 2012 , p . 14
N agy , Şomoşcheş vatră de suflet şi dor, Ed . V ia ţ a  a radeana , m onog ra fie , 1973 , p . 26

80 Monografia localităţ ii Apateu, Ed . G ra fx O radea , 2006 , p . 29
81 A lexand ru Roz , Războiul neatârnării din 1877-1878, acte şi documente aradene, Ed .U .

V .G o ld iş , A rad , 1998 , p . 20  . . n

82 Pave l T ripa , Trecutul oraşului Ineu şi al cetăţ ii Ienopolei, Ed . Em ia , D cv< , i .

83 Al. Roz şi Kovach Geza, Op cit pp. 79 şi 246
84 D .J .A .N .A rad , Acta Comitis Supremis Presidilia, N r. 2982 /1864
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măsurile luate în domeniul fiscal. Se introduce impozitul funciar, perceput de Direcţ ia 
Financiară a Comitatului Arad, care se ridica la 30% din veniturile obţ inute din 
exploatarea pământului. De asemenea a fost introdus şi impozitul pe clădiri şj 
impozitul general pe venituri. Apar şi timbrele fiscale care se aplică pe toate actele şj 
cererile adresate autorităţ ilor. De aici încolo „finanţ ul imperial” şi jandarmul cu pană 
de cocoş la pălărie vor deveni cei mai urâţ i funcţ ionari imperiali, în lumea satului.85

luat fiinţ ă „Asociaţ ia Culturală 
Românească Arădeană” , la început cu scopul apărării cultul ii şi a limbii române. 
Printre fondatori se găsesc şi oameni de vază din Cermei şi Şomoşcheş, cum ar fî: 
pi cotul Eutimie Novac, Nicolae Faur, directorul Şcolii Şomoşcheş şi Flore Burcă, 
econom.

, care a 

care a
Persoana marcantă a momentului a fost Ersilia Sturdza, din Şepreuş 

iniţ ial mari acţ iuni filantropice prin „Chemare către femeile aradenc P™ 

propus adunarea de fonduri băneşti şi materiale medicale, haine şi alte uc , _
militarilor români, ce luptau cu turcii, la Griviţ a şi Smardan, pe teritoriu g ■ 
Citez din chemarea ci: „Iar pentru primirea ofertelor din părţ ile ungurene ş 
rhilinu...din părţ ile noastre din Lunca, până ce doar se va constitui şi la noi un comite 
mă recomand cu, subscrisa, a sta la dispoziţ iunea stimatelor Doamne şi femei roman 
si voi primi oferte: în bani, în scame, feşii de pânză, flanelă şi tifon nou, care toa e p 
lângă socoata şi mulţ umită publică, în foile noastre de dincoace, se vor Urnite la locu

destinat...Sepreuş, comit Arad, la 24 mai 1877. _ . .. ,.
La listele de sprijin şi contribuţ ii cu bani şi materiale sanitare, pentru răniţ ii am 

acest război, contribuie şi locuitorii din Cermei şi Şomoşcheş cei din Apateu, Curtici şi

multe localităţ i arădene, publicate în ziarul Gura Satului. ......
Dc remarcat că în ciuda politicii de puternică deznaţ ionalizare practicata ş 

fanată de autorităţ ile maghiare şi învrăjbire între naţ ionalităţ ile conlocuitoare 
Transilvania, Crişana s. zona Zărandului, în localitatea Cermei, in anul 1877, in poticia 
agitaţ iei şovine, desfăşurată dc ziarul Alfold, din Arad, în conducerea comunei au fost

aleşi în majoritate români, de încredere, dintre localnici. . , ■
’ Dc pe o hartă locală, din anul 1889, am extras principalele terenuri agricole şi

mici aşezări umane din zona Ccrmeiului aşa cum pot fi  ele înţ elese.
Spic Curba şi Ineu: Szenaş, Mălăiştc, Lunca şi Orniţ za;

Spre Mocirla: Urszeszk;
Spre Chişlaca: Rovina;
SpreCoroi: Hodis, Cetate, Tiodor; Dclboci;
Spre Somosches: Ogrczile, Spinăt, Rărişlc, Rîtîşele şi Cotu Faurului;
Spre Sepreus: Ligel-Livăduţ a, Vatra Satului, Ograda Cucului şi Trocar 
Dini,--o statistică a şcolarilor, din anul 1888, găsim ş> elevi in aceste salaşe 
cop,,; Szanlay - 9 cop,,; Luncuţ a - 10 copii; Tiodor - 15 cop,.. De boc, - 6 cop„, Liget 

5 copii (A.Prot. O.lncu, Raport al preotului îsaia Goldiş, in 1888,).
IJrbariul din 1897 prezintă situaţ ia terenurilor din Cermei şi a

Istoria Aradului consemnează că în 1863

Pentru locuitorii din Cermei abia în anul 1864 Consiliul locotenenţ ial din Buda 
a dat o dispoziţ ie ca preotul catolic din Cermei, Kuky, să fie transferat din localitate, 
în ti-o altă comunitate, cu majoritate maghiară, deoarece în toţ i anii cât a funcţ ionat în 
Cermei n-a învăţ at româneşte” .86

De altfel introducerea limbii române în administraţ ia comunală a început din 
anul 1861 lot ca rezultat al Revoluţ iei din 1848 şi al activismului naţ ional, stimulat dc 
Gheorghc Bariţ iu, Vicenţ iu Babeş şi Ioan Arcoşi. Ultimii  amintiţ i sunt semnalaţ i ca 
mesageri ai luptei naţ ionale şi trecând prin Cermei, Apateu, Ineu şi multe localităţ i, au 
dat mesaje de luptă pentru limbă şi unire naţ ională.87

Sprijinul pentru limbă şi spiritualitate românească a venit şi din partea 
comiţ ilor supremi ai Aradului: Teodor Şerb şi Gheorghe Popa de Teiuş.

Revenind la localitatea Şomoşcheş, aş aminti că şi o hotărâre a Comitatului 
Aiad, la cererea locuitorilor, a stipulat ca notarul local, să înveţ e limba română în 
termen de un an, altfel va fi înlocuit ,88

încheierea dualismului austro-ungar, cu efectele sale nefaste asupra populaţ iei 

îomâneşti a afectat şi reacţ ia românilor din zona noastră. S-a reactivat lupta pentru 
fiinţ a naţ ională. Una din forme a fost reânvierea „cultului eroilor” neamului în acest 
sens o iniţ iativă, din părţ ile Aradului dc a se ridica un monument pentru Avram Iancu, 
a găsit ecou şi in Cermei. Pe o listă cu subvenţ ii, pentru acest monument se află 
cei mei em de-ai noştri cu suma de 3 fiorini şi 80 de creiţ ari, adunaţ i de economul 
Nicolae Lehu, in data dc 11 noiembrie, 1894.8

în anul 1867, în Şomoşcheş trăiau, 
religie ortodoxă.90

. - Lat 1 7Uane ' f  6,în ţntrc6 ImPeriul Auslro-Ungar s-a introdus sistemul dc
măsură metric (cu metrul şi litrul, etalon).

Conştiinţ a naţ ională a populaţ iei românceiJ .•<
manifestat şi în timpul Războiului de Independentă din ‘ 1 sw'ms"1 
populaţ ie a urmărit cu atenţ ie evenimentele. can̂  mtieaS‘

: Bcltelek - 5

veniturilor prin

următoarele date statistice:
Venit net în forinţ iSuprafaţ a

iugărc
4837

venitTerenuri
Arabil
Grădini
Livezi
Păşuni
Păduri

munceau şi activau 2005 locuitori, de 9094 şi 50 creiţ ari; 
1900;’

1900;

2962;

931

1460211
567866
7622945

965;2461143
76610.004Productiv (total) 

Neproductiv 265506
16.027 şi 50 creiţ ari;1031ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA85

Ioan Vaier iu Tuleu, lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACintei-satul dintre bălti Arad ?00R
86 Ibidem, Nr.2982 /1864 

Monografia Comunei Apateu, Ed. Grafx Oradea 
Eugen Gluk, Nicolae Roşuţ , Aradul în mişcarea * 
Andrei Caciora, din lupta românilor arădeni 
1905, Ziridava, Nr. VIII,  p. 264 
Ioan Nagy , Şomoşcheş vatra de suflet şi dor, Ed.

10510TOTAL
p. 16

p. 10-11 Biserica si Şcoala, an I, Nr. 19,din 5/17 iunie, 1877,p. 151-152 
Ioan Nagy, Curtici vatră clin câmpie, Ed, Mirador, Arad, 2000, p. 56 

» Nicolae Roşul, Documente privind activitatea Clubului National Corni,atens clm Arad

1895-1904, Ziridava, VII,  p. 376-379

memorandistă, voi 1 Arad, p. 67 
Pen ni eliberarea naţ ională, in perioada 1895,

Viaţ a arădeană, p. 47ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 39
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consemnează pentru localitatea Şomoşcheş următoiii indicatori

iugăre 
1892

Urbariul din anul 1897, 
economici:
Terenuri
Arabil
Grădini
Fâneţ e
Păşuni
TOTAL
Productiv

bisericesc,în anul 1898 s-a confiscat de către autorităţ ile maghiare un prapore
brodat „Tricolorul românesc” (Tribuna poporului, Arad, nr. I01,p. 499).

1898. Ziarul maghiar „Aradi Hirado” , din 4 iulie, prezintă ca fapt 
senzaţ ional, în Ccrmci: „Răscoală locală”  preotul ortodox fiind învinuit că a incitat pc 
români contra ungurilor. Publicaţ ia românească „Tribuna poporului” într-un limbii]  

dorinţ a expresă de a elucida faptele, trimite corespondenţ i în Cermei,
- cerceta şi relata următoarele detalii: „  în Ccrmci şi în împrejurimi era obiceiul 

ca tinerii români să poarte cocarde sau banderole cu tricolorul românesc, la brâu, la 

butoniere, la clop, căciuli sau la piept, mai ales în zilele de sărbătoare creştină sau zile 

de târg. Aşa a fost şi în acel începui de iulie, 1898. Supărate şi considerând sfidător 
comportamentul românilor autorităţ ile ungureşti au adus 12-15 jandarmi de la Ineu, 
care i-au reţ inut pe acei tineri. Marele merit al preotului român Dimitric Popovici a fost 
acela că i-a găzduit multe ore în Biserica Ortodoxă. După amiază au ieşit în stradă, 
unde rând pc rând au fost înconjuraţ i de jandarmi şi duşi la casa satului (Primăria 
Ccrrnei) unde au fost reţ inuţ i câteva ore. Abia spre seară li s-a dat drumul acasa. 
Reporterul arădean s-a arătat entuziasmat şi de participarea unui cetăţ ean de vârsta 
înaintată 80-90-de ani, din Ccrmci.95 Astăzi putem aprecia cu adevărat românismul 
acelor tineri, cermeicni, iubitori de tricolor naţ ional, dar şi al bătrânului octogenar şi 

presus al preotului Dimilrie Popovici, despre care cred cu, s-ar putea scrie o carte.
' Cermciul trebuie înscrise în

pc care erastânjeni pătraţ i; 
1469;
1161;

Era în anul

168
1599412 ironic, dar cuihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1332567

care vor
475039

116214981
Neproductiv 485;165
Producţ ia de 

Producţ ia la porumb: 6-7 q la iugăr;
Vite - rasa Podoliană albă” ;
Porci- rasa „Mangaliţ a”
„Statisticile de mai sus evidenţ iază că localităţ ile Cermei şi Şomoşcheş erau în acea 
vreme cu o forţ ă economică destul de marc, locuitorii erau buni agricultori şi crescători 
de animale dar şi preocupaţ i de meşteşuguri casnice” .94
Deosebit de interesantă şi semnificativă este o statistică a vânzărilor de vite la târgul 
din Cermei, în anul 1895, care precizează;
Felul vitelor:

păioase: 5-6 q la iugăr;

mai
Pentru astfel de oameni şi de momente cermciemi şiAnimale vândute: 

179;
550;
252;

Capete aduse la târg:
Cai 390 Cartea de aur a istorici. . . . , r- ,

La alegerile comitatense din anul 1898, şeful comisiei de votare tund 

latifundiarul maghiar Emo Vertan, a influenţ at alegerile^spre partidul de guvernământ 

maghiar, lucru care nu se va mai petrece în alegerile umiătoaie.
Extinderea activităţ ii Partidului Naţ ional Român, din Transilvania şi din 

centrul de vest. Aradul, a găsit ecou şi în Cermei. La şedinţ a Clubului Central al P.N.R. 
si în afara reşedinţ ei de comitat, s-au numit bărbaţ i de încredere in fiecare cerc 
electoral si astfel fiecare comună trebuia să-şi numească un bărbat de încredere pentm 
cercul electoral de care aparţ inea. Din Ccrmci este ales ca bărbat de încredere,

cetăţ eanul Cornel Ursuţ . t ^ n ,•
în vederea promovării intereselor şi a candidaţ ilor P.N.R. şi pentru a-i insufle,1

pc alegători a fost numit Roman Ciorogariu, la Cermei, Şomoşcheş, Şicula, Cnirba şi

ctc. „pentru a face celea ce vor afla de lipsa . „ ^ .
Urmarea acestei organizări a fost că la 17 noiembrie 1904, in Cercul Ccrmci

fost declaraţ i câştigători, din partea P.N.R., un număr de 6 candidaţ i.

Răspândirea ideilor socialiste, la începutul secolului al XX-lea a cuprins şi 
lumea satelor, contribuind la creşterea mişcării ţ ărăneşti. Un raport al subprefectului 
Comitatului Arad exprimă îngrijorarea autorităţ ilor pentru creşterea aspnaţ iilor şi 
ideilor socialiste. Un raport din anul 1903, consemnează că „au avut loc întruniri 
socialiste la: Ineu, Sicula, Cermei, Mânerău, Gurba ele. localităţ i in cate ţ atanu s-au 
adunat şi au discutat despre necesitatea luptei lor sociale ş. naţ ionale, m viziune

Bo i 1670
Vaci
Viţ ei
Porci

400

280 162;
3200 2 1 0 0 ;

O i 380 200;
Trebuie subliniat faptul că aceste animale proveneau de la gospodăriile 

personale mici, dar şi de la marii latifundiari din Cermei şi Şomoşcheş: Bela 
Vasarhelyi din Cermei, care poseda peste 1000 ha de teren arabil; Muller Vilrnoş, peste 
1000 de ha la Cermei şi Ştefan Iakobffy, Ia Şomoşcheş 2534 de iugăre de teren. Mai 
erau proprietari de moşii întinse:
Ianos Czaran 
Muler Vilrnoş 
Moise Alex Fascho

1759 iugăre şi 87 de stânjeni;
1896 iugăre şi 1380 de stânjeni;
560 iugăre şi 1971 de stânjeni;

Vilhelm şi Irma Sanka 673 iugăre şi 38 de stânjeni (Dr. Gal Jeno Op. Cit. p. 258).

In anul 1897 se petrece un mare cutremur, de 5,8 pe scara Richtcr care s-a 
simţ it pe o întindere de 2500 km, în Banat, Crişana, Zărand şi multe alte zone.

In anul 1898, sunt în Cermei, 508 case, în Şomoşcheş 410 casc şi 1970 dc 
locuitori, pentru ca în anul 1900 să fie, 2088, de locuitori,' din care 2010 erau români, 
69 maghiar, şi lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9 german,. Trebuie apreciată prezenţ a maghiarilor şi a germanilor în 
urma colonizărilor despre care am amintit, la Cermei 
Şomoşcheş probabil tot cam în acea perioadă.

Rememorez aici două momente istorice locale dren  ̂.o. •
la festivităţ ile organizate din Cermei. ’ ^ Care nu Prea s"a amint“

au

între anii 1828-1835 şi în

1,5 D.Voniga, Răscoala in Cermei. Tribuna poporului, nr.120 , 1898, p. 587 
l>h Vasile Popeangă, Aradul, centrul politic... p. 140 
1,7 Aradul permanenţ ă in ...p 336M Ioan Mâneran, Monografia comunei Cermei, Luc

rare dc gradul I, 1983, manuscris, p. 30 41
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socialistă.98 „Azi am primit ştire telegrafică despre rezultatul cte la Ccrmei, .

impunător, căci a reuşit peste tot lista noastră românească, căzan ca lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP^z Cî •
îngâmfaţ i de pe lista guvernamentalilor. Astfel de rezultat n-a produs cercu « ^ 

de 28 de ani, când eram notar, eu, în Şeprcuş. Atunci centrul cia Şeprcu., • s ’
că domnii erau convinşi cum că, cu centrul la Şepreuş nu-şi pot scoate oamenii ,■
aflat dc bine să strămute centrul la Cermei, dc la Şepreuş. Onoare romanilor din centru  ̂

Cermeiului si închinăciune nemijlociţ ilor lor conducători. Ccrmei u^ < 
electoral a fost anterior favorabil candidaţ ilor partidelor maghiare dar după anul 1 
rând Cermeiul a beneficiat dc o creştere a numărului de locuri, 6, pemtni adunarea 
comitatului, lucrurile s-au schimbai şi toate cele 6 locuri au fost câştigate dc 

români”  1,14 Comparând numărul de candidaţ i români aleşi în Cennci, cu cei din Curtici 
Chişincu-Criş (2) putem înţ elege semnificaţ ia patriotica a votului.

Si din nou ajungem să amintim cu mândrie că sătenii noştri, din Cermei Ş1 
Somosclies s-au mobilizat în mod exemplar, pentru alegerile parlamentare din 190 / şi 
1910 Precizăm că e vorba dc parlamentul dc la Budapesta, pentru care candidau ş. pe 
vremea aceea reprezentanţ i ai Partidului Naţ ional Român, majoritatea candidaţ ilor fund 

români personalităţ i dc frunte din cultura, ştiinţ a ş. politica romaneasca, contra 
reprezentanţ ilor partidelor guvernamentale, liberale sau Partidul Muncii De remarca 
că la Ccrmei candidatul P.N.R. memorand,stul dr. Vas,le Lucaciu venind ,n localitate 
se spune că a fost primit „ca un Apostol” iar vrednicul preot, Dmutne Popovic, a fost

alături dc Lucaciu .

înfiinţ area în anul 1903, a secţ iei române a P.S.D. a însemnai realizarea
cadrului organizatoric nou favorabil luptei clasei muncitoare.

Raportul din anul 1903 face referire la Cermci, subliniind ^că: „poporul până 

acum plecat şi respectuos, se distinge prin ţ inuta lui provocatoaic .
Sunt explicabile nemulţ umirile ţ ăranilor datorate săiăcici. lată cum relatează 

ziarul Iribuna poporului, din Arad: „ţ ăranii din Incu, Cermei, Şomoşcheş şi Şepreuş rin 

au pământ unde să-şi pună plugul în brazdă, cu toate că sunt înconjuraţ i de sute de 
holde moşiereşti. în privinţ a obligaţ iilor...ţ ăranul plăteşte dare de cap, dare pentru 
fiecare odaie a căsuţ ei, dare dc pământ, dare pentru vite, pentru plug, pentru car, şi 
„cheltuielile statului”  (Tribuna poporului, aprilie 27/10 mai, 1903 p. 1-2).

La sfârşitul anului 1903, în Arad se constituie o organizaţ ie socialistă 
românească. A fost Conferinţ a Organizaţ iei Judeţ ene, din 25-26 decembrie, 1904 la 

pe lângă reprezentaţ ii din oraşul Arad au participat socialişti din: Chişincu-Criş, 
Ccrmei, Covăsânţ , Glogovăţ , Micălaca, Păuluiş, Sântana, Soeodor şi Curtici. Rezoluţ ia 
adoptată dc conferinţ ă a subliniat importanţ a organizării proletariatului agricol 
propunând înfiinţ area unei Asociaţ ii Generale a Ţ ăranilor din judeţ ul Arad, 
aibă filiale locale în tot judeţ ul.

O mare adunare social- democrată a avut loc la Talpoş, în 1 martie, 1903, la 

au participat în jur de 5000-6000 de ţ ărani din localităţ ile învecinate: Apatcu, 
Cermei, Şomoşcheş, Bolfei şi Berechiu. Peste doar câteva zile, la 29 martie s-a ţ inut o 

altă întrunire social-dcmocrată la Berechiu unde din nou s-au reântâlnit ţ ăranii din 
satele sus menţ ionate.

In lupta ţ ărănimii şi organizarea proletariatului agricol un rol important l-a avut 
Uniunea Muncitorilor Agricoli, creată în urma Congresului din ianuarie, 1906, dc la 

Budapesta, la care au participat delegaţ i din tot Ardealul. în 1907 
constituit o organizaţ ie a muncitorilor agricoli.

Şi din nou trebuie să amintim că Cermeiul şi cermcienii au fost activi în lupta 
pentru învăţ ământul românesc. Se ştie că în 1903, A. Berzeviczy si în 1907 A 
Apponyi au elaborat o lege a învăţ ământului din Ungaria, prin care şcolile româneşti 
erau îngrădite era obligatorie învăţ area limbi, maghiare şi dascălii trebuiau să 
vorbească limba maghiara, să înveţ e istoria poporului maghiar ş. nu a românilor. Iată

£,“ CVa PTntlU C37 51 Ccrrneiul alăluri de: Butcni, Scleus, Curtici,
Galşa, Halmagiu, Radna Lipova, incu şi multe alte localităţ i româneşti au organizai 
ample manifestaţ ii contra legii lui Apponyi, în anul 1907 102 ’

Alegerile comi.atcnse din anul 1904 au mobilizat populaţ ia Cermeiului si în 

majontate au fost susţ inuţ i candidaţ ii Partidului Naţ ional Român Citez snrc dovadă un 
fragment din scrisoarea emisă de Mihail Veliciu către Rn,m,r "
ofcă informaţ ii despre rc,,„l„idn  obţ in* I, al^rifc cm' ZSSSZST

(1) sau Siria (3) sau

care

care săihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
100

care

In preajma Primului Război Mondial se intensifică acţ iunea de eliberare 
românilor din Transilvania. Fruntaşi ai P.N.R. şi ai Secţ ie, române a P.S D.

iuni. în acest sens amintim chemarea lansata la b/M
naţ ională a

situat în şi de stat, Vasilc Goldiş, ec,metanul nostru,

mobiliza şi a participa la lupta sociala

s-a
ianuarie
pentru toţ i românii din Austro-Ungaria, spre a se 

şi naţ ională spunând:
„frica mea întreagă se

şi în Cermei s-a
IU I

voi. La tine: Floreînduioşează când mă gândesc la 
cu glasul tău legănat „Cazania”  în biserica noastra din 

plccându-şi capetele, cu pletele lungi, te asculta
Şandor, cărturariul, cum citeşti
Ccrmei şi bătrânii din scaune

i - T or»
CV aV'° Vorbind despre problema naţ ională, Vasile Goldiş, în conferinţ a desfăşurată la

Oradea, în anul 1911, la invitaţ ia cercului „Darwin”  a afirmat, cu la,,e-
concepţ iei materialiste a istoriei şt găsesc ca numai pe aceasta 

constă problemei naţ ionalităţ ilor şi sa se
„Susţ in justeţ ea

bază este posibil să se demonstreze în ce
stabilească modalitatea rezolvării ei” .1 , i |naar:p:

în lucrare, autorul, analizează procedeele politice pe cate guvernele Ungariei
lc-au utilizat faţ ă dc naţ ionalităţ i şi a schiţ at soluţ ia de rezolvare a problemei. Accas a 
soluţ ie: culturalizarea în limba naţ ională, apărarea instituţ ionala a intereseo .poltf ec 

adminisrarea în limba proprie, justiţ ie în limba materna, tep uni

(jV #

^ Vasile Popcangă, op.cit. p. 174 
* Eugen Gluk, Al Roz, Aradul muncitoresc p 45-46 

100 Ibidem, p.50TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Aradul permanenţ ă.. .p .334ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ţ :ă : K 3 ;  Ş
Tribuna, Nr. 149, din 16/29 iulie, 1910, Arad,
Vasilc Popcangă, op cit. p. 235
Vasilc Goldiş, Despre problema naţ ionalităţ ilor, p. 89
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fixarea unor circumscripţ ii electorale, constituiau soluţ ii c01̂ °"j" 0^â °balC PC 

marele gânditor şi patriot le vedea în perspectiva istoriei noas ic ‘ . ‘  '
lată o distribuţ ie a vilanimelor (satelor, sălaşelor, cătunelor) componente a,e 

Cerme i  ului, în anul 1913:108 
Cscrmoi Uitelcp 
Csokaspuszta 
Dohanyosmajor 
Hodospuszta 
Kerapuszta 
Kispuszta 
Puspekpuszta 
Szcnaspuszta 
Tolgyespuszta 
Varjaspuszta

care Arad, s-au acordat unui număr de 38 dc persoane, foşti prizonieri în Franţ a, sprijin 
serviciile ce le-au făcut ţ ării” . între ei, erau şi din Cermei şibănesc pentruihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Şomoşcheş.
La sfârşitul anului 1918, an poleit cu aur, în istoria noastră naţ ională, s-a văzut 

limpede că Puterile Centrale au pierdut războiul, pe toate fronturile, armatele austro- 
ungarc şi germane, au suferit înfrângeri dezastruoase. Masele populare din Transilvania 
şi alte regiuni supuse Austro-Ungariei erau tot mai nemulţ umite şi tot mai incisive în 

lupta tentru eliberare naţ ională şi independenţ ă.
în 24 septembrie, 1918 s-a reunit Comitetul executiv al P.N.R. care a decis 

reluarea activităţ ii de luptă naţ ională, ajungând la concluzia necesităţ ii înfiinţ ării unui
' P.N.R cu

302 case;
13 case;

174 case; 
97 case; 
38 case;

8 case;
Consiliu Naţ ional Român. La 6 octombrie s-au întâlnit reprezentanţ ii 
reprezentanţ ii P.S.D. Reprezentanţ ii de seamă ai P.N.R. în delegaţ ie cu: ”
Ştefan Cicio Pop, Aurel Vlad, Ioan Suciu, Alexandru Vaida-Voievod, Theodor Mihali, 
Aurel Lazăr, Ioan Ciorogariu s-au întrunit la Oradea, în 12 octombrie 1918 şi au 

acord că momentul şi evenimentele sunt favorabile realizării

32 case;
24 casc;
14 case;

8 case.
de 4060 locuitori. în Şomoşcheş erau înjur dc 400 dc case iar la 

sălaşul Istvanhazapuszta erau 30 dc case. Erau 122 de evrei, în Cermei.
„Primul Război Mondial a adus pierderi umane şi matei iale, sociale şi 

economice şi pentru localităţ ile Cermei şi Şomoşcheş, mulţ i cetăţ eni au fost mobilizaţ i 
în armata austro-ungară şi trimişi să lupte pentu cauze străine lor. Din raportul 
protopopului Incului, trimis Episcopiei Aradului reiese că 
decursul lunii septembrie, 1914, din Cermei, un număr de 110 combatanţ i, din 

Şomoşcheş un număr dc 137 de combatanţ i.
Acasă s-au creat probleme cu lucrul pământului, îngrijirea animalelor şi 

întreţ inerea familiilor. Au fost multe situaţ ii şi în Cermei şi Şomoşcheş în care 
ajutoarele dc război nu au ajuns la familiile celor plecaţ i pe front, la văduve şi orfani, ci 
au ajuns la anumiţ i funcţ ionari locali. Dar bisericile şi şcolile, persoane particulare sau 
diverse fundaţ ii au organizat colecte de bani sau alimente. Sunt cunoscute şi 
contribuţ ii ale locuitorilor din Cermei şi Şomoşcheş.

Flagelul războiului a adus doliu în multe familii. Iată ce s-a consemnat despre

: Vasilc Goldiş,

Populaţ ia era constatat dc comun 
Unităţ ii naţ ionale române.

„în 25 octombrie, 1918 se înfiinţ ează Consiliul Naţ ional Maghiar, în frunte cu 
Mihaly Karoly, întrunind elemente radicale maghiare care au luat legătura cu militanţ ii 
români şi au făgăduit acordarea de drepturi naţ ionale, pentru români, dar se pare că au 

fost doar promisiuni şi nu certitudini” .
La sfârşitul lunii octombrie, 1918 a izbucnit revoluţ ia burghezo-democralica 

din Ungaria cu cfcctc majore ulterioare asupra evoluţ iei evenimentelor din 
Transilvania, din primăvara lui 1919. Se revendică în Revoluţ ia Proletariatului din 
Ungaria, o revoluţ ie comunistă sau socialistă, la temelie dogmatică, condusa de Bela 

Kun, guvern care încearcă să refacă integritatea fostei Ungarii şi încearcă reocuparea 
armată a Transilvaniei. Guvernul Republicii Ungare a Sfaturilor, prin trupele bolşevice 
au atacat România, în 16 aprilie, 1919 şi din nou la 20 iulie. In aceasta conjunctura, 
armata română formată din: Brigada de cavalerie Maramureş, Divizia a II-a Vanaton şi 
Divizia 1 Vânători, trece la un atac frontal, pentru eliberarea oraşelor: Oradea, Cărei, 
Satu Marc, continuând înaintarea, trupele române ajung la Tisa şi chiar la Budapesta, 
dar pentru că nu sc dorea o ocupare a Ungariei, trupele române revin in ţ ara, ajung in 
unităţ ile lor şi contribuie astfel la instaurarea administraţ iei romaneşti. In zona 
Aradului, data dc 20 mai, 1919 marchează instaurarea administraţ iei romaneşti in Aiad

au fost convocaţ i, în

Cermei:

„Număr de locuitori: 3609; Numărul caselor: 624; Numărul morţ ilor: 51. 
Aceste date ne fac să concluzionăm că lot la a 12-cea casă a murit în război, cineva 
drag şi foarte necesar”  (Ioan Nagy, Biserica şi şcoala din Protopopiatul Incu, între cclc 
două războaie mondiale, Licenţ ă, U.A.Vlaicu, 2004, p.56).

Printre prizonierii de război, pe care armata rusă i-a făcut în Galiţ ia, se aflau 
numeroşi transilvăneni, deci şi săteni dc-ai noştri. Când s-a constituit acel detaşament 

de voluntari români, proveniţ i din prizonierii de război, printre cei 500 dc delegaţ i ai 
celor 13000 de prizonieri, au fost şi soldaţ i din Cermei printre care Teodor Cismaş, 

a ajuns să lupte la Mărăşeşti, alături de alţ i 11 foşti prizonieri ccrmeieni. Dc la 

Şomoşcheş au fost luptător, in memorabila luptă dc la Mărăsestr Gheorehe Suciu,
Flore Faur, Petru Faur (A lu. Nicoară), acesta, având grad dc sublocotenent, în acea 
perioada.

111

fost determinate de întoarcerea dc pe front a 
luat cunoştinţ ă cu abuzurile 

cu foametea şi lipsa

Multe evenimente din 1918 au 
ostaşilor participanţ i la Primul Război Mondial, caie au
administraţ iilor locale, ale jandarmilor maghiari şi ale moşieiiloi, . _ .. . .
de alimente. în multe localităţ i preponderent româneşti, preoţ i, ş. învăţ ătorii îşi 
îndeplinesc menirea dc „luminători ai satelor”  se aşează în fruntea maselor ţ ărăneşti şt 
acţ ionează spre marile idealuri naţ ionale. Nu pot să nu reamintesc cateva figuii ce 
marcă din rândul preoţ imii arădene şi zonale, active, din acest an, 1918: preotul

care

Pentru contribuţ ia de sânge şi pentru vitejia de care au dat dovadă în multe 
memorabile batal.,, m 27 februarie, 1924, prin Ordinul nr. 2848, al Prefecturii judeţ ului

Ioan Nagy, lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŞonnşcheş voirii  de sufle,fi dor. monografie, Ed. Viaţ a arădeană, 1993, p. 27-30

Monografia comunei Apateu, op. Cit. p 35 . .. v.,tIT . ,
111 Cornelii, Paul Maior, Aradul şi zona de ves, după Marea Un,re, Z.ndava, Nr. XVIII,  Arad,

1993, pp. 341-347
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Atanasie Căpitan, (Apateu), Ion Puşcaş (Gurba), Ion Popovici (Beicchiu), Ion Maniţ j  ̂

(Scleuş), Ion Nicorescu (Curtici), Georgc Popovici (Talpoş), Corne cucuţ a (Şimand) 
Cosma Mihai (Răpsig), şi loan Gcorgia (protopop al Incu ui) şi mu y a ţ ii pe Câ  

istoria i-a consemnai s-au poate i-a neglijat, apoi o pleiada c invada oii caic pe lângg 
rostul lor social şi cultural de educaţ ie au activat pc tăiam po îtic şi oiganizatoric, în 
mod activ şi constructiv, la evenimentele acestui deceniu. I untie numele de neuit^ţ 
ale profesorilor şi învăţ ătorilor se numără: Traian Magci (Hălmagiu), Petru Vancn 
(Măderat), Teodor Mişcoi (Scleuş-Cighirel), Pavel Dâilea (Ineu), Teodor Ardelean 
(Talpoş, originar din Şomoşcheş), Nicodim Bugariu (Berechiu) alatuii de care î| 
aşezăm cu cinste pc dascălul din Cermei şi Şomoşcheş, loan Tau „figuiă emblematică a 
dăscălimii şi a profesiei de învăţ ător”, un cetăţ ean de frunte al Cermeiului, un om de o 

memorabilă binecuvântare cetăţ enească.
în condiţ iile dezmembrării Imperiului Austro-Ungar, în multe localităţ i 

puterea locală este desfiinţ ată, funcţ ionarii de stat, fie că au lost alungaţ i fie că au fugit 
sub presiunea şi teama maselor populare, pentru a asigura liniştea şi ordinea publică 
din aceste localităţ i s-au înfiinţ at gărzi naţ ionale locale, constituite în majoritate din 

foşti soldaţ i sau subofiţ eri, uneori chiar foşti ofiţ eri, dcconcenlraţ i sau veterani de 
război. In Cermei, Garda Naţ ională s-a constituit din 30 dc tineri, sub conducera 
sergentului loan Sas. în Şomoşcheş a fost constituită Garda Naţ ională din care au făcut 
parte şi tinerii: Petru Sas (a lui Pelruţ ), loan Flonta (Doda) şi loan Flonta (Onuţ u 
Buruieni).

din „Renaşterea Română”  din Sibiu care face referire la asasinate petrecute pana la 12 

februarie 1919, cu date concrete, nominalizând printre multe localităţ i şi Cermciul cu 3 
morţ i şi Şomoşchcşul cu 2 morţ i şi Apateul cu 4 morţ i, Curticiul cu 4 morţ i şi multe 

alte localităţ i din judeţ ul Arad.
Şi nu putem termina „cronica de aur” a anului 1918 fără a consemna 

participarea consătenilor noştri, din Cermei şi Şomoşcheş, la Marca Adunare Naţ ională 

de la Alba lulia.
Alături de cei 1228 de delegaţ i, aleşi, din tot Ardealul, Banat, Crişana, 

Maramureş şi toate regiunile dornice de unire, au făcut deplasarea, pc jos, în căruţ e sau 
cu trenul, sute şi mii dc ţ ărani, învăţ ători, preoţ i, avocaţ i şi au onorat cu prezenţ a 8 

ţ ărani din Şomoşcheş, un grup de căluşari, şi mai mulţ i ţ ărani din Cermei, întreaga 
delegaţ ie fiind condusă dc dascălul loan Tau, care avea în 1918, vârsta de 39 de ani. In 
mentalul locuitorilor din Cermei printre participanţ ii de la Marca Adunare Naţ ională de 

la Alba lulia sc numără, din Şomoşcheş: Teodor Faur (a lui Nicoară), loan Flonta 
(Onuţ u Buruienii), Petru Tarcea (a Irinii), loan Sas (a Căpăţ ânii), Petru Sas (a lui 
Tomuţ oaie), Petru Sas (Petrea Todorii lui loan) şi Gheorghe Sas (Tănăsâia). Despre 
această ultimă persoană s-a povestit că fiind urcat pe o scena de la Alba lulia, aceasta 
s-a rupt, cl a fost rănit şi după câteva zile dc la reântoarcerea în Şomoşcheş, a decedat. 
Pc o scenă din Alba lulia a jucat un grup dc căluşari din zona noastră, între care a fost 
şi „Onuţ u Buruienii” (poza acestui grup este în Muzeul Şcolii Şomoşcheş). La 1 
decembrie 1918, clopotele bisericilor din Cermei şi Şomoşcheş au răsunat la orele 10, 
anunţ ând deschiderea lucrărilor, iar după amiază au răsunat timp dc o oiă, vestind 

timpurile noi ale Marii Uniri.
Un alt moment cu mari semnificaţ ii pentru ccrmeieni şi şomoşchclani este cel 

rezultat dc la Reforma agrară, din 1921-1924, care a schimbat pentru mulţ i ţ ărani, 
situaţ ia materială, dar pentru unii latifundiari a fost o şansă dc a se extinde. lata câteva

La începutul lunii noiembrie au avut loc mai multe tulburări şi revolte populare 
sângeroase. în Ineu, Curtici, Macea, Şimand ţ ăranii au atacat conacele unor latifundiari 

făcând distrugeri de bunuri, şi încercând să-şi împartă moşiile şi animalele, cu toată 
opoziţ ia autorităţ ilor, care prin forţ a jandarmilor şi a antistiilor a încercat să ţ ină masele 
în frâu. Nici ccrmeicnii şi nici şomoşchelanii nu au stal cu mâinile în sân: „în 

Şomoşcheş, sătenii l-au alungat pc notar! (Tabel trimis dc Comisarul Militar al 
Aradului către Guvernul de la Budapesta). La Cermei au fost jefuite şi devastate 
prăvălii, mulţ imea a tias în clădirea jandarmeriei” . Aşa au comentat ziarele vremii: 
„Aradi Hirlap”  şi publicaţ ia „Arad es Videke”  nr 251/5 noiembrie 1918

Cu toate promisiunile Consiliului Naţ ional Maghiar, din Arad, dc a fi alături dc 

roman, nu a respectat pactul angajat şi a trimis jandarmi spre a face ordine în fiecare 
localitate revoltată In noaptea dc 6/7 noiembrie, jandarmii maghiari, aduşi din Bihor, i- 
aţ , urmărit pe cei dm Şomoşcheş care participaseră la jaful prăvăliilor din Cermei şi pe 
paşunea dintre Cermet ş, Şomoşcheş, la „gorunii de la Hărast” , au împuşca, din spate, 
t.ei persoane. Gheorghe Scrob, Pavel Tarcea şi liie Costan dc la Susag Primii doi au
murit pe câmp, ce de-al treilea, deşi împuşcat s-a prefăcu, mort cât d jandarmii l-au 
împuns cu baioneta in ceafa, căzut fiind i™ n ’ u JcU
mort. Astfel Costan a scăpat doar cu răiri Cei do n®m,şcal̂ dân4 imPreSia “  
fiind înscrişi în „Protocolul decedaţ ilor” la poziţ iile fii  l- "lmo,nfnla!1 la ?°m0ŞCij  lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt 

cinstire şi aprecierea veşnică a celor ucişi fo 1918 toi o 64 d'n U"a noiembrl̂  S| 

Martirilor, aşezată în parcul din spatele Primă •• ■ Ă ln Arad s'a realizat Cruc ‘
figurează 90 dc eroi, printre ci fiind incizate ^r3d’ sfin\tă în iunie> 1936’ unu2 

Ziarul „Românul” , an VIII,  nr 27 din IR f u nurnc e cêor doi croi din Şomoşcheş.
’ dm 18 februarie 1919 menţ ionează şi întăreşte ştirea

detalii!
Legea elaborată, în 1921 a prevăzut ca veteranii Primului Război Mondial, 

orfanii dc război şi cei care aveau pământ puţ in să fie împroprietăriţ i cu leien agiicol. 
în cadrul aplicării reformei, în Cermei au fost împroprietărite 500 dc peisoane, 
acordându-sc fiecăruia câte 5 iugărc dc teren agricol, în anul 1922.

în Şomoşcheş, moşia dc peste 2534 dc iugărc, a lui Iakobfy, a fost expiopiată 
pământul a fost împărţ it celor îndreptăţ iţ i. O parte a terenurilor lui Iakobfy, din N-E 

localităţ ii a rămas ca teren de fâneţ e, pentru o unitate militară dc călărie, care avea o 
Comandamentul era în clădirea castelului Iakobfy. Comandantul

iar

herghelie dc cai. 
unităţ ii dc cavalerie a fost colonelul Stcplcanu.

Şi astăzi parcul de lângă castel, aflat în mijlocul satului Şomoşcheş etalează 
câţ iva arbori seculari, din 1700-1800, originari din pădurea seculară, existentă atunci. 
Sunt stejari, arţ ari si platani cu grosimea trunchiului dc peste doi mctii.

Trebuie arătat faptul că multe dintre aceste terenuri agricole au fost arendate şi 
împroprietărite, astfel că pentru fiecare iugar de pământ se plăteau 4-8 foiinţ i. Şi 

marele moşier dc la Cermei şi Şomoşcheş, Iakobfy, a pierdut 2000 de iugărc dc teren 
agricol din suprafaţ a dc 2534 iugărc. Din marca moşie a lui Samuel Holllander au 
rămas doar 500 dc jugăre. Dar arendarea mai impunea şi constituirea unor obşti deTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nu

1,3 loan Nagy, Şomoşcheş vatră de suflet şi dor, Ed Viaţ a arădeană, Arad, 1973, p. 30-3 i112 Ştirea ,Nr. 1215, 7 iunie, 1936,p.3ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 47
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datoriilor către bănci, cu 50-70%, în funcţ ie de perioada de rambursare.

Mulţ i ţ ărani din Ccrmei şi Şomoşcheş au continuat să se împrumute de i 
băncile din zonă: Cooperativa de Credit Cermci” „Ardeleana” , din Şomoşcheş şi 

Banca de Credit Satu Nou” toate tăcând parte din,, Federala Zorile” . Era cautata ş 

Victoria din Arad care avea filială în Ineu. . .
Inundaţ iile din anul 1939 au adus mari pagube pentru agricultorii din Cermei şt 

Necazul cel mare deriva din faptul că ani de zile „Sindicalul Crişul Alb a 

de bani de la Cermei, Şomoşcheş, Şepreuş şi altele pentru construirea
nu s-a făcut nimic în acest sens. Prin

arendare, care s-au constituit şi în Cermei.
Fenomenul şi statutul de arendă a pământului a făcut în timp ca  ̂loarle mulţ i 

ţ ărani să se înglobeze în datorii şi împrumuturi la bănci iar periada de criză economică, 
din 1929-1933, favorizează marii moşieri să-şi extindă moşiile, acapaiând tot mai 
multe terenuri. Aşa a fost cazul moşierilor din Cermei: loji Fekele, Alexandru Fekete, 

Pavel Henţ , fraţ ii Csomoş, Toma Mahler şi Cobera Ruzsbach.
Legea şi Reforma agrară din anul 1921, a permis şi a favoiizat colonizări de 

populaţ ii, în multe localităţ i din Transilvania. Fiecare familie de colonişti putea primi 
între 7-10 iugăre de teren agricol. Printre cele 15 localităţ i din judeţ ul Aiad în care s-au 
făcut colonizări trebuie să consemnăm şi Cermeiul. între Cermei şi Mocirla, (Vasile 

Goldiş, de azi) s-a constituit un sal de moţ i, veniţ i din Munţ ii Apuseni (Garda, Avram 

Iancu, Scărişoara, Neagra şi alte sate). Au fost colonizate între anii 1924-1928, un 

număr de 38 de familii, fiecare familie fiind împroprietărită cu 13,5 iugăre dc pământ 
agricol. Aşa s-a format satul Avram Iancu, de lângă Cermei, şi care a intrat şi este şi 
acum în componenţ a comunei Cermei. în timp moţ ii, ca vrednici urmaşi ai lui Horea, 
Cloşca şi Crişan şi ai împăratului Apusenilor, Avram Iancu au contribuit din plin la 

activitatea social-economică, a Comunei Cermei (vezi capitolul despre Avram Iancu).
Creşterea suprafeţ elor cultivate cu cereale, mai ales grâu şi porumb aduce în 

paralel şi o creştere a producţ iei le hectar, judeţ ul Arad ajungând ca în anul 1937 să 
producă dublu faţ ă dc media obţ inută pe ţ ară la hectar (media era dc 8,3 q la hectar, 
în câmpiile Aradului se obţ ineau 13,7q de grâu la hectar şi 18,8 q de porumb la hectar). 
Creşterea numărului de utilaje agricole favorizează de asemenea mărirea producţ iilor 
agricole şi animaliere. Pentru cititorii tineri ai acestei monografii doresc să dau câteva 
lămuriri asupra modului în care se secera şi se treiera vara grâul. Dc obicei secerişul 
grâului se facca la sfârşit de iunie sau început dc iulie, funcţ ie de gradul de 

spicului, de păioase. Seceratul se făcea dc obicei cu coasa, mai rar cu secera. De regulă 
femeile mergeau în urma cosaşilor şi cu ajutorul unei seceri luau în braţ e un mănunchi 
de spice şi-l aşezau pe o Iegătoare făcută din iarbă verde sau spice de grâu necoapte. 
Acesta luciaie se făcea dis de dimineaţ ă, până nu se lua rouă de pe plante. Snopii sc 
legau şi sc aianjau în cruci. în medic o cruce avea 14 snopi. Apoi snopii din cruci erau 

aşezaţ i în 2-4 stoguri, de o pai te şi alta a unei batoze, care treiera şi arunca pleava si 
paiele. Grâul era luat de proprietar şi dus acasă cu căinţ a trasă de cai sau boi. Cermeiul 
şi Şomoşchcşul erau recunoscute pentru numărul marc dc crescători de animale

Pătrunderea şi întărirea capitalismului, în lumea satului duce peste tot deci si 
in Cermei la o stratificare socială, formându-se o pătură mai subţ ire de chiaburi” si 
mulţ i tărâm săraci, înglobaţ i în datorii fiscale sau la bănci, cu puţ in pământ agricol sau 
cu puţ ine animale, m bătătură. Au fost ani în care peste ţ ara noastră dar si peste Europa 
s-a răspândit o criză economică nemaiântâlnită. între 1929-1933 sărăcia a crescut 
Preţ urile produselor agricole erau foarte mici, banii s-au devalorizat 
După anii 1926 şi 1928, ani de secetă au venit aniihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

î

Banca

Şomoşcheş. 

încasat sume
diuuri protectoare pe Criş, Teuz, Sarlişe dar

din 5 noiembrie 1940 a Primăriei Cermei către Pretura Ineu, cetăţ enii comunei 
noastre refuză să mai plătească cotizaţ ia către sindicat. Numai în anul 1940 şase 
inundaţ ii succesive al Teuzului au distrus 95% din culturile agricole ale cemre.eni o.
[ a foametea cumplită din zonă. Primăria Cermei solicita Ocolului Agricol ncu ş 
Prefecturii Arad un ajutor dc 35 vagoane de grâu şi 15 vagoane de porumb. In 3 
decembrie se solicită din nou un ajutor de: 150.000 kg de grâu; 100.000 kg de porumb 
70.000 kg de cartofi, 4.000 kg dc ceapă şi 5.000 kg de fasole. Aceeaşi adresa soliei .

nentru Cermei 3 vagoane dc hrană penlu că populaţ ia flămânzeşte.
’ un mcensământ efectuat în anul 1940 prezintă următoarele date stat.st.ee,

despre Cermei: populaţ ia este dc 3673 de locuitori, fără cop.,, sub 7 am. In comuna se 
creşteau: 208 boi, 4 bivoli, 8 vaci trăgătoare, 2 bivoliţ e tragatoaic, 298 cai şi iep >

' producătoare. 4 tauri, 203 juninci sub 3 am, 708 oi, 24 capre ş, 429 de po ci. 
Putem observa şi deduce hărnicia acestor locuitori din Cermei, in condiţ iile dc sărăci ,

foamete şi război cu mulţ i plecaţ i pc front. ...... win- fr ; în
Cererile dc ajutor si scutiri dc impozite sunt adresate Consiliului de Mm ştii, m 

30 octombrie 1941. în 20 martie, 1942, Primăria Cermei cere Ocolului agricol Ineu sa 

declare Cermeiul ca localitate sinistrată din cauza inundaţ iilor. La 7 mai l.c1 
Grisul Alb cerc o majorare a contribuţ iei Cermcmlu, pentru îndiguiri da, locuitoiu ş 
Primăria Ccrmei refuză, motivând că s-au plătit 20.000.000 dc le, dar nu s-au mdiguit

decât 1 km înspre Mocirla şi 1,5 km dc şanţ uri.
în aceşti ani Cermeiul rămâne un vad comercial pentru toate localităţ ile din ju . 

în 1940, Camera de comerţ şi Industrie din Arad a stabilit şi a comunicat ca m Ccrme, 

sc ţ ine „mare târg”  în zilele:
Joi, 24 martie; ■ icn/n

după Sfântul Petru şi Pavel; (Ziarul „Cultura poporului , 15 iunie 1924)

unor
adresa

iar

vaci 1

coacere a

Jo i,

Joi, după Sfânta Maria Mică;
Joi, după săptămâna Sf. Mihail şi Gavril, ... , ,o4r __

Sc observă că tradiţ ia dc a se ţ ine patru târguri anual, urca din anul 1845 sc
perpetuează. în târgurile (bâlciurilc, iarmaroacele) Ccrmeiului se vindeau pio uscTeuzului, Sa,nişei, în anii 1932 şi 1939. în anul’ wT"  ale lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMh[

Şomoşcheş, Apatcu, Ineu, Talpoş a venit un val de frig JIHGFEDCBAik o V t ^Y 1038̂ ' ^ T'^3 
mai temperatura a coborât la - 8 grade ce!sius"« § 11C°blŞnuit- In de 2-3

Pentru a contracara efectele crizeiTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1

115 Arhiva .Prim Ineu, act 949, dosar 4, lila 308 din 3 decembrie 1940
Apud. Nicolac Vlad, Monografia comunei Cermei, 1982, manuscris, p. 1 

117 loan Nagy, Contribuţ ii la monografia localităţ ii Cermei, Lucrare de licenţ a, U. A. Vlaicu, p

32 ,2002

economice guvernanţ ii României
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au emis mai multe

114 Dorel Rus, Monografici localităţ ii Apateu, 49p. 85
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agricole, cereale, animale dar şi produse tradiţ ionale: oale de Iul, rea îzatc de olarii 
Ccrmei, sumane aduse de la Butcni şi Bihor, frânghii îealizatc ce fiânghierii djn 
Ccnnci şi tot felul de produse ale meşterilor şi comercianţ ilor locali şi din zonă şi Se 
ofereau distracţ ii pentru copii si tineri. Acest fel de târg a rezistat şi între anii 1959 

1960.

1 din zarzavat, grădinile de flori cu scop comercial şi toate bunurile din perimetrul 

municipiilor, comunelor urbane, suburbane şi rurale.
Art. 6. în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului Dccret-Lege, în 

Monitorul oficial, toţ i evreii proprietari şi deţ inători, sub orice titlu de bunuri intrând în 
prevederile legii de faţ ă sunt obligaţ i să depună la Ministerul Economici Naţ ionale 
toate actele de proprietate şi deţ inere. “ u
Conform acestor legi şi multor altora s-au confiscat magazine, farmacii, depozite, 
ateliere meşteşugăreşti, inclusiv bisericile evreieşti (sinagogi).

Dintr-un act al Primăriei Ccrmei, datat 16 ianuarie 1941, reiese că potrivit 
Decretului 79/1940, o comisie compusă din primar, notar, şeful postului de jandarmi şi 
şeful poliţ iei legionare a expropiat 7 moşii ale evreilor din Ccrmei: Samucl Hollander, 
Ştefan Hollander şi loan Hollander precum şi depozitul marelui angrosist de cereale, 

Geza Austeriitz.

„Ca peste tot, în ţ ara noastră şi în Ccrmei în pieajma alcgeiilor clcctora]c 
existau dese conflicte între susţ inătorii partidelor sau curentelor politice existente. 
de puţ ine ori, după relatările vârstnicilor, din Ccrmei, martori oculari la evenimente, au 
existat fraude electorale, influcnţ ându-sc rezultatele alegerilor. Primarii în funcţ ie 
dădeau ordin jandarmilor din subordine să bată pe cei care n-au votat conform' 
ordinelor personale. Apariţ ia Gărzii de Fier şi formarea unei grupări în Ccrmei, nu a 
avut rezultate dramatice, pentru locuitorii din Cermei aşa cum s-a întâmplat în alte 
localităţ i din ţ ară.

Un document, datat în octombrie, 1937, trimis Preturii Incu, precizează că în 
16 octombrie, 1937, au venit în Ccrmei, 25 de călăreţ i şi 60 de pedeştri, legionari, din 
Şicula, conduşi de avocatul O. Monţ ia. Fiind zi de târg, s-au ţ inut două discursuri 
politice despre programul şi ideile legionarilor. Cei prezenţ i nu au manifestai entuziasm 
şi de aceea după numai o oră de la sosire grupul a părăsit Cermeiul” .118 După 
instaurare, în România a dictaturii legionare, Garda de Fier şi „a cămăşilor verzi”  si în 
Ccrmei a fost instalat

atacarea UniuniiDeclanşarea Celui dc-al Doilea Război Mondial, prin 
Sovietice la 22 iunie 1941 când mareşalul Ion Antoncscu a dat ordinul cunoscut „Vă 

ordon treceţ i Prutul” cu gândul firesc de a elibera românii din Republica Moldova, 
ocupată de sovietici a avut ca efect imediat trimiterea pc front a mii şi mii de tineri 
ostaşi, care în vestitele bătălii de la: Odcsa, Sevastopol, Cotul Donului şi Stalingrad ~ 
dat exemple de eroism şi-au lăsat viaţ a, pe pământ străin cu gândul şi sufletul la cei 
dragi şi la lot ce au lăsat în Ccrmei, Şomoşcheş, Apatcu, Gurba şi toate localităţ ile din

auTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

şi in
primar legionar în persoana lui Dumitru Lunga. Documentele 

vremn au consemnat neîncrederea populaţ iei în acest regim. Important rămâne faptul 
ca in Ccrmei nu au fost vărsări de sânge precum în multe alte localităţ i din zonă sau din 

ţ aiă. In timpul „Rebeliunii legionare” , în Cermei armele guarzilor comunali 
poliţ iştilor au rămas la ci, nefiind însuşite de către legionari.119 
Decretul Regal, din 14 septembrie 1940 stipula:
1. Statul Român devine Statul Naţ ional Legionar;
2. Mişcarea Legionară este singura mişcare recunoscută în noul stat, având ca tel 
.idicarea morala ş. materiala a poporului român şi dezvoltarea puterilor lui creatoare;

fante Ammr 11,1-H3" ’ ?i Patriolardă deosebire între vorbe s,
fapte. Amintit,-va de omorârea lu, N,colac Iorga şi a altor mari oameni de stat!) '
Leg^nar SCU ^ COnducăt0™' Statului Legionar şi şeful Regimului

de distrugm-cJmrc ̂ s'a P°mit o campanie

Prin care acelora care erau de sânge evreu 1 *  ^T"  ""!  mU,lC ?i lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ̂

deportaţ i în lagăre de concentrare, unde au fost p! ™ “ “ ^ ?''r ?!

ucişi prin împuşcare, gazare sau omorâţ i cu injecţ ii Icni g'C C da‘ mU a“ °‘S
Spicuim din Dccrctul-Lege, dat de generalul Ion A ‘ C'

Art. 1. Evreii nu pot stăpâni, dobândi 
un titlu şi nici o calitate

un

care au plecat.
E adevărat că soseau scrisori de pc front prin care cei plecaţ i comunicau cu cei 

dc acasă dar veneau prin primărie şi veşti dureroase: „A  murit...! A muţ ii...! A  
!” şi lista a fost lungă, precum războiul dc 4-5 ani. Rememorez săibătoiiica 

Crăciunului pc front, spicuind din ziarul „Satul Natal” editat dc profesorul loan Nagy 
şi protopopul Incului, Moisc Nica, în 1995. Vorbind despre acele zile dc pe bont, 
Szaflan Radu, soldat fruntaş, veteran al Celui dc-al Doilea Război Mondial povestea în 

interviul cu loan Nagy: „Am  fost încorporat în anul 1943 la Tepliţ a, lângă Chilia Noua 
făceam perioada dc instrucţ ie înlr-un batalion special cu mulţ i deţ inuţ i şi pedepsiţ i

rozetă cu tricolor. Uniforma

şi ale
murit...ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s i

politic. Pc braţ purtam o banderolă cu tricolor şi boneta cu
mult italiană decât românească şi majoritatea erau minoiitaii unguii şiera mai

basarabeni. Un ofiţ er ne-a spus odată: Norocul vostru este că sunteţ i unguii şi 
basarabeni că ajungeaţ i came dc tun! Au fost zile şi ani de teamă. In 1943, de Ciăciun 
am primit permisie şi am ajuns în Ccrmei. Pc treptele bisericii am îngenuncheat, am 
sărutai pământul natal şi am mulţ umit lui Dumnezeu că mai vad casa, păiinţ ii, satul şi 
mai pol sărbători Crăciunul cu familia şi prietenii. Am continuat bontul în Ungaiia şi

am ajuns cu mult noroc acasă, după război” . "
Gheorghc Costau, din Şomoşcheş, fost sergent, în război, în susmenţ ionatul 

ziar rememorează Crăciunul din anul 1942 la Stalingrad: „Chiai în preajma 
Crăciunului Regimentul 4 din Incu (cu mulţ i încorporaţ i din zona) primise misiunea de 
a înlocui Divizia a IV-a aflată în încercuire. Deşi eram aproape de inamic, ascunşi în 

stufaris Iară a avea adăposturi, chiar în ajun dc Crăciun am primit uneltele necesare

ntonescu, la 4 octombrie 1940:
precum proprielariCuzufiwnnetat' ‘ Urale în România’ sub llic ' 

Art. 3. Sunt proprietăţ i rurale, în înţ elesul* nro a,1> asociaţ i, administratori, ctc. 
fâneţ elc, islazurile, terenurile neproductive bnin*1 decret",cSc: terenurile arabile, 
de pomi fructiferi, pepinierele, crescătoriile !azunle’ viil c, conacurilc, livezile

<rnma c ^ păsări, stupăriilc, grădinile de
Extrase din lucrarea Legislaţ ia antievreiascâ, 1940-1944, Voi I, Ed, Ilasefer, 
Bucureşti, 1993, pp 61-65 

121 Ziarul Satul Românesc, Anul 1 Nr. 1, pag 3ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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i - înrrăm chiar în noaptea de Crăciun. } n 

• 3 ciorapi de lână şi flanele groase donate dc 
adus cadouri, c ^ era un frig nemaipomenit dc

şcolarii din ţ ară, şi dc care aveam marc f e(juceanl lipsă uneori zile întregi! 
groaznic. Am primit şi ţ igări şi rom şi apă e car ^ ^ ^ Am rcuşit să scăpă|' 

am putut colinda ca altă data, fiind la 2UU lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi  ^ ]uptat apoi în Transilvania, ţn !
din încercuire şi am ajuns în ţ ară, dar ca os zeu am scăpat sănătos dc no
Ungaria şi în Cehoslovacia. Cu bunăvoinţ a 
front.

„Regimentul fix ” s-a amplasat la marginea dinspre Ineu a satului Mocirla, ostaşii 
maghiari s-au organizat la marginea Cermciului şi iată filmul evenimentelor din 

„jurnalul dc front al Regimentului 93 infanterie ” din care cităm:
„La orele 19 inamicul îşi dirijează atacul spre Craiva-Chişlaca. După trei ore 

dc lupte grele inamicul intră în Craiva.
La orele 20 inamicul simulează un atac spre Mocirla.
La ora 20,45 inamicul atacă puternic din flanc, dinspre vest, sprijinit de 

artilerie grea şi aruncătoare. (Trupele hortysto-germanc aveau 10 batalioane de soldaţ i 
şi 30-40 de tancuri. Din informaţ iile de la prizonierii luaţ i s-au tras următoarele 
concluzii: în acest sector acţ ionau Regimentele 4 şi 8 infanterie din Divizia 4 maghiară, 
honvezi şi aveau ca obiectiv ocuparea Beliului şi manevrarea spre Ineu, ocuparea 
Scbişului şi închiderea defileului Crişului Alb).

Bilanţ ul luptei de la Ccrmei - Mocirla a fost pentru români: 2 morţ i şi 4 răniţ i, 
6 ostaşi fiind daţ i dispăruţ i iar pentru maghiari câteva zeci de morţ i şi răniţ i. Morţ ii au 
fost îngropaţ i în cimitirul maghiar din Cermei aflat atunci sub ocupaţ ie.

Personal îmi amintesc că treceam spre Şomoşcheş, venind de la Cermei de la 
Gară, pe drumul scurt peste Hărasl şi peste 30-40 de soldaţ i maghiari erau îngropaţ i în 
cimitir având pe tumulul de pământ o piatră funerară cu numele înscris pe ea. Se pare 
că mulţ i au fost dezhumaţ i şi duşi în Ungaria, de către iudele lor, dar şi o rezervă 
nefirească s-a aşezat peste morminte, astfel că azi nu se prea recunosc aceste morminte.

în 15 septembrie inamicul şi-a concentrat atacul din nou spre Mocirla-Beliu cu 

intenţ ia dc a se infiltra spre pădurea Baltă.
Ora 11,10 minute, Batalionul 2 este silit să-şi părăsească postul de comandă 

din Mocirla fiind puternic bombardat de artileria grea a inamicului.
Ora 11,20 inamicul cucereşte conacul Mahller. La orele 12 Batalionul 2, 

compania 5, rămâne pe poziţ ie spre a apăra satul Mocirla iar compania 7 contraatacă pe 

direcţ ia Conacul Mahller-cota 117 P (punct dc reper spre Ineu).
La ora 12,30 inamicul cucereşte Chişlaca şi forţ ează înaintarea pe soseau

săpării adăposturilor individuale şi 
zorii zilei a venit poşta şi ne-a

i

:

în şcolile din Cermei şi Şomoşcheş s-au derulat multeîntâlnm cu veteranii de 
război, aceştia fiind onoraţ i şi de generaţ iile actuale, pentru dc care au dat

dovadă în acei ani de război.
Rememorăm anul 1944, luna sptembrie, când trupele hortysto-germanc trec 

graniţ a la Vărsând, şi atacând pe două direcţ ii principa e. nşincu nş şi Macea- 
Pâncota încearcă să ajungă pe Valea Crişului Alb, se aduc trupe îomanc sa apere 

această zonă.
Pentru că se aştepta acest atac în satele din zona noasliâ. Cei mei, Craiva, 

Beliu, Mocirla au apărut soldaţ i români din „Batalionul fix  ’, majoritatea erau din zona 
fiind concentraţ i pe loc la săparea tranşeelor şi la pregătirea apărării fiecărei localităţ i. 
Copiii din aceste sate au fost alături de „Cătane” mâncând de multe ori şi ei de la 
bucătăria ambulantă a militarilor. în 12 septembrie Corpul de armată 1 maghiar trece 
dc frontiera de la Vărsând şi înaintează spre Talpoş - Apateu - Cermei. în 14 
septembrie, orele 15, Cermeiul este ocupat de soldaţ i unguri din Divizia 4 maghiară 
care încearcă să înainteze spre Ucuriş.

De teama ungurilor mulţ i cetăţ eni din Şomoşcheş, Cermei, Gurba, Mocirla s- 
au refugiat spre zona Beliu gândind că n-o să-i prindă frontul. Las 
amintirile unui copil din Cermei, pe atunci elev în clasa a V-a, azi marc scriitor si 
personalitate de marcă, academician, din Canada, care şi-a înnobilat numele si porecla
de GeorgeTautanCermeianu. Iată descrierea personală a acelor ’

„Era 14 septembrie, 1944. Armatele 
Ciumeghi şi înaintau fără

acum să emane

momente:
. w . §ermane şi maghiare trecuseră graniţ a la

primii refugiaţ i. Apoi, numărul lor devenise din ccTn ce"™' Dllpă-amlază> soslsel}  

căruţ e şi care, tot ce aveau mai important îşi luaseră hr ma,'e' Ş' încărcaseră 111 
vroiau să rămână sub jugul maghiar Atrocităţ ile - P° mm multe săptămâni. Nu 
ungurilor în urma „Dictatului de la Viena” L a‘ Ş'le m Ardealul dc Nord, cedat 

priveam cu nedumerire convoaiele nesfiwi ^ l0ata lumea în alertă. Stăteam şi
exilului' Câimi 'egaţ i ^ SPa,C'e CarC'0r Şi SSo? amărâte

Chişlaca -Beliu.
La orele 19 inamicul aduce si concentrează artileria grea forţ ând ocuparea

Beliului dar fără rezultat.
La orele 21 inamicul, având forţ e de două ori mai numcioasc s-a infiltiat în 

Beliu. Compania 7 călare a ocupat dispozitiv de lupta pe şoseaua Beliu - Aichiş şi

Beliu - Bocsig. w
Pierderile românilor: 13 răniţ i, 3 ofiţ er, 1 subofiţ er şi 30 de soldaţ i dispăiuţ i dai

inamicul a pierdut peste o sută dc militari.
în 16 septembrie, inamicul s-a instalat în pădurea Beliu. La oia 4 detaşamentul 

român condus de maiorul Şapcaliu a recucerit Beliu. La orele 10,30 din nou inamicul 
se înfillreză în centrul Beliului şi spre liziera dc pădure din noid^

La orele 19 inamicul este oprit din înaintare la Sâc, pe râul Teuz. 
în 17 septembrie 1944 la orele 3,30 inamicul şi-a reluat atacul pe întreg frontul, 

prin pregătiri dc artilerie şi atacuri pe flancuri. Inamicul a atacat de 3 ori în pădurea 
Duşmal, spre Prunişor, unităţ ile române s-au retras spre Sebiş şi s-au întăiit pe poziţ ii 

defensive.

ale oamenilor şi ale 
Era 0 adevărată tragedie să iei calea

- Ce ne facem? - am întrebat-o eu pe mama
- No, n-avem cu ce să ne deplasăm! - mi „
- Rămânem sub ocupaţ ie, mamă? aspuns mama.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

“ % 'S K K  ™ »las,«  

sunteţ i străini de această limbă Pile'’ niC11 tai, dc
sute dc ani... 122 & Ur câ vom

gospodăria pradă de război, 

m ^'c' tu> nici soră-ta nu
Upravielui> ca atâţ ia alţ i români, dc

122 Gc0l Sc Tăulan .Ccrmeianu, Un destinA
!,e muchie de aradeană, Oradea, 2006

romanTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5352 aut°biograJic, Ed. Viata



\zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 16 ostaşi şi 34 de ostaşi dispăruţ i.
eliberarea Cehoslovaciei (Azi ţ ări separate: Cehia şi Slovacia) ajungând în inima 

Germaniei la Berlin. Doar în ultima clipă Hitler, distrugătorul a milioane de oameni a 

decis să se sinucidă şi Germania a capitulat. Pentru eroismul lor sule de mii de ostaşi 
fost decoraţ i cu medalii româneşti, ruseşti şi englezeşti sau franceze.

Ccrmeicnii îşi cinstesc eroii înscrişi pe monumentul din faţ a Liceului Teoretic 
Cermci, conform dictonului „Nu-i vom uita niciodată pe eroii din Cermei” ! Ne 
închinăm cu veşnică pioşenie la crucea lor! Ei sunt eroii din 1940-1945, fii ai 
Ccrmciului: 
îoan Maghiş -sergent;
Traian Selegean - soldat;
Teodor Bele - soldat;
Flore Gudiu - soldat:
Nicolac Mariş - soldat;
Crăciun Poleac - soldat;
Petru Sărac - soldat;
Anton Sclcjan - soldat;
Rovin Suciu - soldat;
Petru Sas - soldat;
Mihai Burcă - soldat;
Petru Benkc - soldat;
Cornel Chiş - soldat;
Ghcorghc Crăciun- soldat:
Mihai Gudiu - soldat;
Petru Morar soldat;
Petru Tarcca - soldat; 
îoan Andra - soldat;
Ştefan Molnar - soldai;
Flore Popa - soldai;
Mihai Şandor - soldat;
Adam Kilian - soldat; 
îoan Vidican - soldat

Pierderile zilei: 5 ostaşi morţ i, răniţ i, un ofiţ er şi
Inamicul a pierdut câteva sute de militari. tasamentul se deplasează spre

18 septembrie 1944. Dimineaţ a la ora 4 J£' ăteşte 0 linie de apărare 1
Donccni -Igneşti. Este ocupată Pădurea Dumbrava şi * H - 40 de minute d 1

sos.t un detaşament român condus de locotenent; o o J j  jn timpu, ataculuj

Rezerva nr. 2. Inamicul declanşează iar un atac putemi ,
este rănit comandantul apărării, colonelul Glieorghiu şi comanda est p cluata de 

maiorul Simu, la ora 16,30. Linia de apărare se stabilizează la pădurea Balhal şt in faţ a 

salului Igneşti.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i
;

au

îoan Vlad -soldat;
Mihai Stoica - soldat;
Flore Crainic - soldat; 
Petru Marşeu - soldat; 
Ghcoghe Morar - soldat; 
Flore Peţ u - soldat; 
îoan Suciu - soldat;
Flore Sabău - soldat; 
Traian Sas - soldat: 
îoan Alexa - soldat;
Carol Barany - soldat; 
Andrei Bozo - soldat; 
Gheorghe Cioară - soldat: 
Flore Crăciun - soldat; 
Flore I-Iuţ - soldat;
Ionel Morar - soldat; 
îoan Koromi - soldat; 
Teodor Maghiş - soldat; 
Petru Poleac - soldat: 
Mihai Popa - soldat; 
Flore Sala - soldat;
Îoan Vlad - soldat; 
Nicolac Vcsa - soldat;

Pierderile românilor: morţ i 4 militari, răniţ i, 2 subofiţ eri şi 16 ostaşi dispăruţ i, 
1 ofiţ er, 1 subofiţ er şi 44 de soldaţ i în timp ce inamicul a pierdut 100-200 de morţ i şi

prizonieri.
19 septembrie 1944, inamicul a adus ca întărire celor 3 regimente dc infanterie, 

divizion de artilerie grea, dorind să rupă frontul spre Scbiş. Regimentul 93 dc
infanterie şi cu parte de rezerva Şcolii Ofiţ eri Rexervă nr 2 Bacău au atacai la ora 9, 
din direcţ ia Sebiş - Prunişor iar la ora 10,20 erau deja eliberate comunele Prunişor şi 
Cărând. Surprinşi dc sosirea trupelor ruseşti şi cu o dotare bună de artilerie (la loc de 

cinste se aflau „katiuşele” , tunuri care trăgeau simultan din mai multe ţ evi, creând 
pagube mari inamicului).

Spre seară au fost eliberate localităţ ile: Sâc-Beliu şi Fabrica de sticlă Tăgădău. 
Pierderile zilei: răniţ i. 1 ofiţ er şi 3 ostaşi, dispărut 1 ostaş. Dc Ia inamic 

pierderile au fost multe sute de ostaşi, camioane, lunuri şi muniţ ie distruse.
20 septembrie 1944- Inamicul s-a retras în pădurea Guretc 
La ora 4 a fost eliberat satul Tăgădău de lângă Beliu La

satul Mocirla şi s-a înaintat spre Cermei. La 
eliberat Cermeiu, stabilizându-se

un

ora 9 a fost eliberat 
ora 19, după un atac viu a fost cucerit şi

est spre Şomoşcheş. La ora 20 după un ataHcurt si'siT ^ 'i'2"21? de nord Ş1 nord 

inamicul s-a retras spre pădurea Belensig, ’ ’ °m0ŞClcşul a r°st eliberat,

răniţ i şi prizonieri.1'3 (Am con^let?c3leva 

inginer Pavel Mariş din Mocirla, om deosebit pe care a , , 
cahtare de preşedinte al Asociaţ iei Vatra Român onoarea să-l cunosc în
conjunctură festivă mi-a acordai o Diplomă de e3SCa’ d,n Arad> oare într-o anume 
m-a surprins sau poate m-a edificat, căci l-am î„t dm partea
- Cum daţ i diplomă la un maghiar? Da *
- Bine ar fi ca mulţ i din cei ce se definesc români - r

Şi astfel Cermeiul şi Şomoschesul au ® fiecadumneata!ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* <st zsr*-|9 4 4; ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
u n ,™  * ,n , M .  —

SCls0i, hortistă, continuând

sute dc morţ i, 
I11 cu un material oferit de Dl Petru Goldiş - soldat:îoan Ţ ucra - soldat;

Prin faptul că atât înainte de anul 1940 cât şi prin faptul ca în timpul anilor dc 
război şi apoi după război foarte mulţ i tineri din zona noastră, respectiv chiar din: 
Cermei, Şomoşcheş, A. lancu, Şcpreuş, Curba, Mocirla, Apatcu şi Bercchiu au fost 
concentraţ i, au (acut stagii dc pregătire militară şi au aparţ inut dc fostele unităţ i 
militare, din Ineu: Regimentul 26 Artilerie, din Divizia 11 Infanterie, Regimentul 85 
Infanterie, Şcoala de ofiţ eri nr. 6 Ineu şi Şcoala de ofiţ eri nr. 2 Bacău, trebuie să 
adăugăm câteva cuvinte despre aceste unităţ i militare din Ineu, despre 
prilejul să fac mai multe reportaje în cadrul cmisiunii„Uniţ i sub Tricolor la Radio 
'Timişoara, în perioada anilor 2000-2003, când am fost realizator şi corespondent- 
jurnalisl. Cele două unităţ i militare din Ineu, respectiv: 01214 şi 0 1499 (specialitatea 
artilerie, despre care se ştia la modul general că este şi unitate de rachete, subordonate 
Armatei a IlI-a Transilvania) au avui comandanţ i destoinici precum:

asociaţ iei, fapt care

care am avut

Jurnalul de război a fost publicat în carte, r
Valea Crişului Alb, Ed . Militară Bucureşti 1986 ^’

Arhiva Mi '1?'°?’ Memorii 1944 în 
,n,Sterului Apărării Naţ ionale

- It. col Ion Pcştcanu (1962-1963;
- mr. îoan Moise (1963-1972);

fond 1092, dosar 9, fila  4-11



refugiate, clin ealea războiului.
în plan politic, trebuie să reamintim alegerile parlamentare din anul 1946, 

despre care profesorul Nicolae Vlad în lucrarea sa monografică consemnează 
următoarele idei: în anul 1946 în Cermci era o populaţ ie de 3449 de locuitori dintre 
care aveau drept de vot un număr de 1865 de locuitori (839 bărbaţ i şi 1026 de femei).

Reforma agrară din anul 1945 a contribuit la întărirea multor gospodării 
ţ ărăneşti. S-a procedat, ca pretutindeni, la punera ei în aplicare. A fost alcătuit un 
„comitet de reformă” caic a trecut la inventarierea marilor moşii care apoi au fost 
împărţ ite ţ ăranilor săraci, văduvelor de război, orfanilor şi răniţ ilor de pe front, 
lată proprietăţ ile de peste 50 de hectare de pământ agricol care urmau a fi împărţ ite 

celor îndrituiţ i:
IosifFckctc - 
Alexandru Fckelc 
Pavel l lcnţ iu 
Toma Mahlcr 
TOTAL

- gen. A.Golcca (1974-1984);
- col C-lin Porumb (1984-1992);
-col Ilie Oprea (1992-1995);
-gen. Vasile Băieţ an (1995 -2007) . A HI-aTransilvania cu comanda laihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

« w C ss?manager şi cu un suflel nobil ! (Aşa l-am cunoscut personal P^' ’̂ ^Uu
Au fost şi alţ i ofiţ eri si subofiţ eri din Centre, care au activa - t cele doua unitaţ , 

militare şi amintim, fără a fi exhaustivi pe: col Nicolae Selejan, cem . ajuns pun 
căsătorie cu domiciliu în Cermci şi activând ca antrenor de fotbal şi consilier comunal,

Morariu Crăciun, Sabău Petru şi alţ ii. . .
A vorbi despre anul 1944 înseamnă a sublinia că momentul istoric de la 23 

August, 1944, a adus o cotitură majoră în creionarea viitorului politic al României şi al 
românilor şi implicit scimbări majore în viaţ a comunei Cermci şi a locuitoi iloi noştri.

în noaptea de 12/13 septembrie 1944 s-a semnat Convenţ ia dc Armistiţ iu dintre 

România şi Anglia, S.U.A. şi Uniunea Sovietică dar acest document ne-a aşezat sub 
cisma ruşilor. Deşi era formulat că „România intră sub tutela înaltului Comandament 

Aliat se parc că acest comandament a fost cel sovietic. Condiţ iile prevedeau pentru ţ ara 
noastră o participare la războiul antifascist cu 12 divizii  de infanterie şi o despăgubire 
de război de 300 milioane de dolari, într-o perioadă de 6 ani şi alte şi alte condiţ ii 
în final au dus la 
Sovietică” .124

144 hcctere; 
- 125 hectare;

95 hectare;
290 dc hectare;
654 hectare.

T otuşi în prima acţ iune dc împroprietărire, în Cermci au fost distribuite 843 dc
număr dc 442 deiugărc pământ arabil, adică 402,85 ha, fiind împroprietăriţ i un 

locuitori (Ghcorghc Gabor, Contribuţ ia maselor ţ ărăneşti la înfăptuirea reformei agrare

din 1945, p. 336).
Finalitatea firescă a aplicării reformei agrare a întărit economic multe 

gospodării din Cermci şi Şomoşcheş. Bunăoară, în anii următori, în Cermei existau: 9 

batoze, 3 tractoare, o motocicletă şi o moară (proprietar Nuţ i Călămar) cu capacitatea 
dc măciniş dc 8400 kg/24 dc orc. în acelaşi an, 1947, la 1 iulie, găsim următoarea 
repartizare a pământurilor şi gospodăriilor din Cermei:
Suprafaţ a arabilă, total 
Nr. membrii, în gospodării

, care
acapararea politică şi economică a României dc către Uniunea

Derulând puţ in şirul evenimentelor naţ ionale şi locale reamintim că în anul 
U44, după 20 septembrie venind dinspre Brad trupele sovietice, Divizia 207

^Ş^S.S°m0!Ch'!Ul 51 **  —  Ap.1c»-T,lpoş-Ze.i„d ,1

În acele zile de
2953 ha; 

- 2759;devastau case, faceau rechizitii de animale si ” Vremunle lor’
cei care nu se supuneau erau împuşcaţ i. violuri
între 7-18 octombrie, 1944 au sosit la Prefectura And J emniflcatlve' Numai 

în decursul anului 1945, timpTcaTm 'd,n 39 Jocalităţ i.1

mergând spre front, aceste incidente si abuzuri C lreCCaU pnn !ara noastră, 
încă de la sosirea trupelor sovietice în Cennei m lnUa1, ^rê u'e sa precizăm că 
(64 de bucăţ i), raţ e, cartofi spre a alimenta aceste" im'3 3 °fcnl„llrană> alimente, porci 
pare această contribuţ ie dacă ţ inem seama de situai' ^ atal mai valoroasă ni se 
datorată şi inundaţ iilor catastrofale din acel an 1944 economica Precară 

Dintr-un borderou al Primăriei Cermei 
produselor şi alimentelor, ajunge la 2. 201 790 1™lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm 

Spre lauda cermeienilor, asa cum se 
Cermei, reamintesc că Cermeiui 
Transilvania, de după Dictatul de la Vi

8 0 ;Lucrători permanenţ i 
Zilicri  (flotanţ i) -4852.

încercând să gândim la numărul mare dc pierderi de vieţ i omeneşti şi 
traumatizaţ i, observăm că existau în Cermei forţ ă dc muncă suficientă, coielata la 

suprafaţ a terenurilor agricole. O statistică din anul 1947 ne piezintă uimătoaica

organigramă:
S-au însămânţ at cu grâu 
secară

1012 hectare;
15 hectare;
50 hectare;

484 hectare;
1098 hectare;

60 hectare;
219 hectare.

A vorbi despre istoria adevărată a Cermeiului, dar şi a Romanici, înseamnă a 
sublinia cum au adus trupele sovietice, prin intrarea şi ocuparea teritoiiului României 
un regim de factură bolşevică şi stalinistă. Guvernul Dr. Petru Groza deşi s-a definit ca 

unul ales democratic a fost un truc electoral impus.
Apoi toate măsurile care s-au 

armatei sovietice în România, până în anul 1958. La scurt timp după preluarea puterii

a comunei,
orz, orzoaica 
ovăz 
porumb 
floarea soarelui 
alte culturi

constatăm că 

H Profesori li

valoarea tuturor

a găzduit
Basarabia şi 

Şi elevi ai unor şcoli
cna

Amoniu Martin, Instaurarea regimului 
7-8-9-restituiri, p. 2 

1-5 ibidem p.4
l2'’ A. Prim Cermei,, Dosar 1945, Borderou

comi" ’«tînR omânia, 

5642/28 febrUaric- 1945

Cazu judeţ ului Arad, Arca, Nr. luat în România au fost impuse dc existenţ a
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Partidul Comunist Român a luat mai multe ma lg48 cu Legea <•

control asupra economici ţ ării. S* . ,e banCare, de transport
naţ ionalizarea principalelor intrepr.ndcn _ '"di ’ ]uj; fabrici> intreprinde! S 
comunicaţ ii. Prin aceasta lege au trecut in main .. f ■ ■■ 1 . er«
petroliere, metalurgice şi toate micile întreprinderi (mori, ’ . ’ cŞa2lne)
au fost confiscate de la „clasa exploatatoare”  şi trecu e a P,,etaiea

„muncitorilor si ţ ăranilor”  (lozinci comuniste!). w .
Pentru’Cermei există studiile dc caz prezentate la capitolul „Pi imana Cermei’ ’ 

toate fiind realizări şi ale conducerii locale din Ccimci. augam in oimaţ iilg 
referitoare la naţ ionalizarea la 15 iunie 1948 a unei ulciniţ e din Cei mei având ca 
proprietar pe Ladislau Bonţ oş şi moara dc măcinat cu trei vaduri şi capacitatea de 
măciniş dc 10.000 de kg/zi, din proprietatea localnicei, Nuţ i Călămai. Tot în anul 1948 
a fost trecută farmacia Iui Holeender în proprietatea statului fiind denumită „farmacie 
dc stat” .

Cermei - Bcrechiu. Aceleaşi grave lucruri s-au petrecut şi la Apatcu şi Şeprcuş. In 

această conjunctură Direcţ ia Regională a Securităţ ii Poporului Timişoara a dispus 
trimiterea armatei şi a miliţ iei care în 2 şi 3 august au ocupat satele: Şomoşcheş, 

Berechiu, Apateu, Şeprcuş, satele din Bihor, fiind în seama securităţ ii Bihor.
In Raportul trimis la 4 august către Direcţ ia Generală a Securităţ ii se 

consemnează măsurile luate contra satelor răsculate şi contra populaţ iei prccizându-se: 
trupele dc securitate sprijinite de armată şi miliţ ie au restabilit ordinea în aceste 
localităţ i, au fost executaţ i: Faur Ioan (Pecuţ ) şi Margină Gheorghc (Ioţ a), au fost 
deportate familiile lor (din Gara Cermei au fost duşi în Bărăgan, în vagoane de 
animale), au fost arestaţ i 49 de persoane: 13 chiaburi, 16 mijlocaşi, 18 săraci, şi 2 mic- 
burghezi. Cadavrele celor doi localnici din Şomoşcheş, împuşcaţ i în stradă, cu 
mitraliera, au stat două zile şi două nopţ i acolo, după care au fost îngropate la o 

margine a cimitirului din Şomoşcheş, fără sicriu şi fără slujbă de înmormântare.
După arestări şi anchete la Arad şi Timişoara au fost condamnaţ i la ani grei dc 

temniţ ă următorii locuitori din Şomoşcheş: Florea Marinescu- învăţ ător (a fost învinuit 
pentru că a stat cu’ elevii în faţ a Şcolii Şomoşcheş şi au cântat Imnul Regal şi 
Deşteaptă-te române!); Petru Scrob (a Onuţ ului), Augustin Sasu (a Căpăţ ânii), 
Gheorghc Bele (a lui Golumboaic), Nicoară Sas (a Dichi Mitrului), Nicolae Mcmetea 
(a Pclriţ ii), Flore Faur (a Modri), Petru Burcă (a Plăcintii), Cornel Badcr (a lui Badcr), 
Ioan Bele (Jghiupiţ a), Traian Brânduşe (Momac) şi Ioan Sas (a Ştiopului) (informaţ iile 
au fost preluate şi publicate în ziarul „Salul Natal” , publicaţ ie a Protopopiatului Ineu, 
fondată dc Ioan Nagy şi Moisc Nica, în 1995 şi purtând titlul „File de viaţ ă file de 
istorie”  Anul II, nr. 3 p. 5). în Muzeul istoric şi etnografic Şomoşcheş există copii ale 
Sentinţ ei 866/1951 a Tribunalului Militar  Timişoara privind inculpaţ ii: Ioan Slana, zis 
Băndcţ şi Simion Stana zis Nanei, din Şcpreuş condamnaţ i pentru „Răzvrătire contra

Cu marc impact la ţ ărani amintim masurile privind colectivizarea agricuturii 
din România şi implicit din Cermei şi Şomoşcheş. Acum după peste 60 dc ani, putem 
arăta traumele materiale, sociale, psihologice şi culturale pe care masele de ţ ărani din 
satele noastre le-au suferit în acea perioadă istorică.

Reiterăm aici: exproprierea terenurilor agricole, impunerea unor cote 
obligatorii tuturor gospodăriilor ţ ărăneşti, cote de achiziţ ii de produse animaliere sau 
agricole, toate vizând trei obiective: unul politic - a se distruge „duşmanul de clasă”  
(moşierii şi chiaburii); unul economic- obţ inerea gratuită de produse agricole 
a imentare şi animaliere (ce mergeau la trupele sovietice şi în U.R.S.S.) si unul social -
lZ ZYrgLirT CU a,imeme 3 muncitorilor di" oraşele mari, miniere sau de pe 

Nc.gr» Dunăre-Marca
înfiinţ ai .«CBSK38KSSS» *  “  "  »
comunist din România. instrumenta] de baza in susţ inerea regimului

ordinii publice” .
Momentul revoltei din anul 1949 a avut un început şi în Cermei. După spusele 

celor vârstnici, când s-au adunat ţ ăranii în mijlocul Cermciului, trei intelectuali: Ioan 
Tau, Mire ca Rufu şi preotul Polcacu au lămurit poporul că c greu să le lupţ i cu regimul 
şi că şansele de reuşită sunt mici. Se pare că mesajul acestora a convins cermeienii să 
nu se revolte. 'Totuşi în anii următori sunt mai multe persoane din Cermei arestate şi 

condamnate pe motive politice.
Despic repercursiunile acestor evenimente trebuie consemnat faptul că zeci de 

ani participanţ ii direct la evenimente dar şi cci din jur nu au avut curajul să amintescă
sau să povestească despre cele înlîmplatc în anul 1949.

Sc ştie că au urmat anii dc instaurare şi întărire a regimului comunist şi socialist, 
ani în care s-au făcut epurări ale unor ofiţ eri şi subofiţ eri din ai mata naţ ionala (nu pot 
să nu amintesc scoaterea şi nu de puţ ine ori condamnarea unor genei aii, colonei sau alţ i 
militari participanţ i şi merituoşi în Al Doilea Război Mondial, caie au fost scoşi, 
condamnaţ i sau executaţ i de regimul politic axat pe ideologia lui Maix, Engels şi 
Lemn). Au fost scoşi preoţ i, profesori, medici, ingineri politicieni de maic valoaic şi 
schingiuiţ i în închisorile renumite de la: Gherla, Sighet, Tg.Jiu, Timişoara, Delta 

Dunării şi apoi alte lagăre şi colonii de muncă şi detenţ ie, cu care s-a umplut ţ aia în 
perioada 1950-1964. Amintesc doar câteva nume de mare valoaic istorică. Ioan Lupaş, 
Ion Nistor, Silviu Dragomir, apoi Mihai Popovici, fost ministru, luliu Maniu, Iuliu

Revenind la problemele coleclivizării specificăm că 
se unesca cu pământurile şi utilajele agricole în 
Gospodar,, Agricole Colective (devenite CAP)
rcdenum,teI.A.S.) ca fonne ale muncii colective

In acest context unu ţ aram şi cu certitudine cei 

* un scurt film al

sc dorea ca toţ i ţ ăranii să 
aŞa numitele: întovărăşiri agricole, 

Şi Gospodării Agricole de Stal

evenimemdoî'de lÎ ’sn311 °T a“ stui Pr0CeS dc
f Şomoşcheş din vara anului

colectivizare. Iată 
1949:

„La sfârşitul lunii iulie 1949 h Ui i JIHGFEDCBAp i

zilei lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 Z T d0reau Să ,rcicre griuî oU uGn f !a” di" Ş°moşchcş s-au întocmi.
m i o ' 3 înCCpUl lreieratu' da ce eaUCOtelorobligatori . în dimineaţ a

«cota. Mai
agresivi. Acţ iunile au luat amnlon Talp0Ş si Tăut s d° langa Valc)' Sl'b 

judeţ ului Arad, Petru Bele. a venitfo s* ' aU8US‘ când Prcsedim?V""''' d0VCn'î 
primăriei. La întrebarea multora- Noi î" 1.0** 6» a v°'bil jignitor lU'UI Popula,r 
iarbă! Lucrurile au dcppno ‘ e Sa mâncăm? u»d 8 !î0r CLl cei adunaţ i în faţ a

Mâncaţ i prune şi 
aruncată în vale. 

Cu portretele membrilor 
ficut baricade pe şoseaua

ar fi
iost bătut

Oamenii spusau pătruns în sediul 
Comitetului Central AI P.C R maşina

tablouihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiile
P nm ă rie i c iTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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medicul uman Victor Vlad, colonelul C-tin Stepleanu, fost comandau al Unităţ ii dc 
cavalerie din Şomoşchcş (1928-1940) şi dascălul Andricş şi un cetăţ ean cu numele de 
Chcrecheanu, ocazie cu care s-a cântat Imnul Regal şi alte cântece neacceptate de 

rcgim, toţ i aceştia au fost condamnaţ i la 4-5 ani dc închisoare pentru că au devenit 
” duşmani ai poporului” . Nu cunoaştem soarta fiecăruia dintre cei condamnaţ i politic 
dar ştim că preotul Poleacu, după detenţ ie, s-a integrat cu greu la parohiile Mocirla şi 
Avram Iancu, medicul Vlad şi-a reluat activitatea în Cennei, iar familia preotului 
Poleacu (urmaşii de azi) a primit recent, printr-o hotărâre judecătorescă a Tribunalului 
Oradea o sumă dc bani ca despăgubire morală pentru condamnarea politică de atunci.

■AU mai.su/eril condamnări politice Maria Han, din Cermei, născută la 12 iunie 

arestată în anul 1950, condamnată pentru uneltire contra statului si contra 
ordinii publice, precum şi Rafila Han, tot din Cennei, care avea vârsta dc 32 dc ani si 1 
tost dusa în penitenciarul dc la Miercurea Ciuc.128ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S "  I » p e »  p < T 9 ’
’ r”  ”  ““ “  *  mvaiimam.

creşterea ş, formarea politică a viitorilor comunişti 
organizaţ ii de copii, specifice: Şoimii patriei 
pionieri din fiecare şcoală, 
fiecare condusă de

Hosu fost
economice, culturale, sportive erau discutate la aceste şedinţ e plenare sau ordinare de 

lucru. Participau pe lângă cei aleşi în Comitetul Comunal Cermei şi şefii de instituţ ii 
economice şi şcolare, sanitare sau dc orice natură, existente în comună. De cele mai 
multe ori se cerca un raport apoi se hotăra de către plen sau doar de secretarul de 
partid sau delegatul judeţ ean măsurile ce urmau a fi implementate. De foarte puţ ine ori 
erau oameni curajoşi să contrazică aceste măsuri, deşi de multe ori erau nepotrivite, 
contra firii  contra logicii şi contra profesionale.

La 25 Decembrie 1989 la comunicarea dc la TVR, că a fugit Ccauşescu şi în 
Cermei s-au adunat 100-150 dc locuitori care s-au bucurat dc căderea regimului 
comunist, strigând, cântând şi chiuind.

Câţ iva au reacţ ionat mai violent: flore Păşcuţ iu, fost diriginte de poştă a intrat 
în localul Primăriei şi a smuls portretul lui Ccauşescu, de pe perete, a adunat din 
biblioteca primarului Hiena 11 leş, cărţ ile comuniste ale lui Ccauşescu şi le-a aruncat în 
drum dându-le foc. Au mai fost 2-3 cetăţ eni mai violenţ i care au strigat spre d-na Illeş, 
secretara Comitetului Comunal P.C.R. cerându-i să plece „după Ccauşescu” . S-a trecut 
după amiază la alegerea Frontului Salvării Naţ ionale din Cermei fiind aleşi 
reprezentanţ i din toate instituţ iile comunei (şi nu neapărat foştii şefi). In Primărie a fost 
scos şi fostul secretar Ioan Ghercu. A fost aleasă ca secretar a Primăriei Cermei, d-na 
Florica Nagy iar ca primar, provizoriu Flore Păşcuţ iu.

în Cermei nu s-au schimbat toţ i şefii de instituţ ii, dar s-au desfiinţ at 
organizaţ iile dc partid ale P.C.R.

Acest moment al Revoluţ iei din 1989 (unii îi dau numele de lovitură de stat, 
alţ ii o numesc alt fel), nc-a adus bucuria că am câştigat dreptul dc a gândi, dreptul de a 
vorbi şi dreptul dc a scrie sau a frecventa o biserică - sunt realităţ i caic ne satisfac. 
Sărăcia şi lipsa locurilor dc muncă întristează viaţ a multor familii. Dar este un începui 
în care trebuie să credem. Poate cândva Ccrmeiul va deveni din nou un centru 
economic puternic şi plin dc bunăstare. Să avem încredere în conducătorii locali care 
încearcă şi aceste demersuri.

s-au format 
sal, treptat aceste organizaţ ii 
cooperaţ ie, C.A.P. ctc. Pentru 

şu s-au creat şi au funcţ ionat 
comnusă din Pen'mPre5colari lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV clasa I, organizaţ ia dc

un comandant dc gmpăTaT’ddmPÛ  ^ S'Upe dc pionieri’ 
comandant instructor de detaşament sau deunL? “ Cta?amcnt aP°i dc un matur, 
m.ri, liceeni *  s.„de„|i „   ̂<**>
sindicat sau profesionale toate încadrate în programul'8'?' ?' d‘VCrSe 01'8aniza!ii dc 
de activitate lunară, trimestrială şi pianur; anuT P°lltlc  stali™t. Existau planuri 

patriotica ş, Pe formarea unui „om nou” cu pcrson PUnea accenl Pe educarea
S act'ivdădlT C°reCt P°!i ap'ccia as‘a ne ,atC ”mul,ilat«al dezvoltată” ,
a activităţ ile in cercuri, artistice, plastice r lucrun Pozitive făcând referire

precum: activităţ i de Paşti si de rJ • ? altelc dar au • JIHGFEDCBAd o i cane,
Şcolare, cultivarea cultului personaftări’ ?V'tă!i în Seanţ e n0 ■ ?‘ multe devicn 
definiţ i ca „eei mai iubiţ i fii  ai pop3^' Ni.«ţ >e Ccauşescu si î?8"
deş, erau inculţ i cu doar câteva clase d tillur ' academ 1 E Ceau?cscu’

împărtăşască şi alţ ii dar ca un om care .T™' Sunl «Pinii De - ^ d° aUă naturf
acestuia. am <rait şj acej P ca>c nu pretind să ic

8 P°l «Prima opinii asupra
Am subliniat că întreaga viată 

Comitetul Comunal dc Partid din 
Comunist din Cennei şi din unităţ ile

>d a comunei
nu ^Psea şi ^1Cct Croială şi dirijată de

si*  '1*™' UniuniiTmerelului 

a *oa*e aspectele vieţ ii

care

economice.

Z 0 istorie a animismului din România U
Dicţ ionarul condamnaţ ilor politici, Inu^J""81 P««ni li ccu
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încă de la începuturile sale, societatea umană a avut forme de conducere 
colectivă sau individuală. Domeniile feudale şi stăpânii de sclavi realizau propriile legi, 
forme de impozitare sau taxare precum şi judecăţ ile din cadrul grupului social.

Istoria medievală consemnează că în Transilvania organizarea instituţ ională 
administrativă a fost una de tip occidental, structurată pe zone cunoscute cu numele de 
comitate şi scaune (comitatul Cenad, atestat la 1197, Comitatul Arad, atestat la 1214, 
Comitatul Bihor, atestat la 1113, Comitatul Zărand, atestai la 1214) aflate sub comanda 
voievodului Transilvaniei. în comitate erau adunări ale stărilor privilegiate, adunări ale 
nobililor, iar la nivelul voievodatului se constituiau congregaţ ii generale ale nobilimii 
care discutau şi rezolvau în principal probleme juridice şi militate. Corniţ ele era 
reprezentant al regelui în competenţ a şi subordonarea lui fiind un corp de funcţ ionari, 
numiţ i „dictatori” care aveau sarcina de a percepe taxele şi impozitele locale.129 
Corniţ ele era ajutat de un vicecomitc

Organul cel mai important din comitat era adunarea nobililor, (Congregaţ io 
nobilium) care în adunări generale, sau particulare rezolvau probleme capitale (război, 
impozite, numiri, ctc) şi adunări sedes judiciaria, cu scop judecătoresc, când pe lângă 
comite şi vicecomitc participau şi 2-4 pretori şi 10-12 juraţ i.

Se consemnează existenţ a şi funcţ ionalitatea administrativă, locală a scaunului 
domenial, ca formă intermediară între stăpânii de terenuri agricole sau crescătorii de 
animale şi ţ ăranii sau lucrătorii, slujbaşii, de pe aceste domenii feudale. O reglementare 
a Dietei Transilvane, de după anul 1548, a dispus ca cel mult să fie recunoscut un 
singur cneaz, în fiecare localitate, care să fie scutit de anumite laxe (cincizecime), în 
schimb să fie folositor ca intermediar cu domeniul feudal sau cel regal.

După anul 1719, odată cu instaurarea habsburgilor, peste Banal şi Crişana, s-a 
întării rolul administrativ al cneazului devenii o instituţ ie legală şi jurisdicţ ională 
(Repertoriul cnczilor şi voievozilor din Transilvania şi împrejurimi, 
mcdicvistica.ro.pagini/istorie-cnczi.h.t.m.).

Prin reforma administrativă din anul 1785 adunarea nobililor îşi încetează

Conducerea comitatului este dată unui comisar regal, care executa toate 
atribuţ iile fostei congregaţ ii. Funcţ ionarii sunt de acum numiţ i.

Teritoriul comitatului era împărţ it în plăşi, plăşile în cercuri iar acestea în

Comunele erau conduse de primar ajutaţ i de juraţ i.
Aşadar, „Primăria” ca instituţ ie este consemnată în secolul al XVIlI-lca  sub 

titulatura de „Antistia locală” care sprijinea şcolile, pompierii şi spitalele locale. Sunt 
localităţ i caic pot documenta astfel existenţ a primăriei şi a slujbaşilor ci, conduşi de un 
primar, ajutor de primar, ca organ executiv, juraţ i, apoi notari, ajutor de notar, guarzi 
locali, contabili, administratori de bunuri şi lista angajaţ ilor era bogată în funcţ ie de 

mărimea comunităţ ii.
Primarii erau aleşi din rândul oamenilor din sat, cei mai buni gospodari şi cuihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

WWW ,

activitatea.

comune.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

îndrumător în Arhivele Statului Arad, voi. I. Bucureşti, 1974, p. 16 

130 Ibidem,p 17
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cca mai bună conduită morală. Hi trebuiau să sc bucure de un bun piestigiu în faţg 
cetăţ enilor. Purtau permanent sigiliul primăriei asupra lor. Picideiea sigiliului însemna 
pierderea autorităţ ii, a funcţ iei de primar. Poveştile locale din Ccrmei spun că Un 
primar al localităţ ii noastre purta permanent sigiliul la cizmă. Alătuii de primar era un 

subprimar, viccprimar sau ajutor.
După primul război mondial, autoritatea primarului creşte. Primarii sunt aleşi 

de acum din rândul partidelor care au obţ inut cele mai multe voturi în campaniile 
electorale.

între anii 1820 şi 1824 în multe localităţ i au avut loc sistematizări urbariale Sc

multe sălasc, ferme, conace şi aşezări dispersate (10- ) ia
a multorştie că si în Cermci erau

Soinoschesul în 5-6 vilanime. Această acţ iune de sistematizare şi strămutare 
case a provocat revolte ale ţ ăranilor. Sunt consemnate revolte în: Nadab, Şiman , 
Sintca Marc. Şcprcuş, Şomoşcheş, Cermci şi Apateu. Au fost arestaţ i 28 de ţ aram n

Nadab Simand si Sintca Marc, 4 ţ ărani din Cermei şi 3 din Apateu.
Numeroase mişcări ţ ărăneşti au avut loc în scopul înlăturării vechilor diegatoi 

ai comitatului dar şi contra stăpânilor de pământ a primarilor, notarilor, judecătorilor şi 

altor conducători locali care ncfîind români nu-i spijineau.
la 24 aprilie 1848 un grup de ţ ărani din Cermci 

schimbarea notarului comunal şi atacându-1 pe solgăbirău. Cei d,n Şomoşcheş l-au 
alungat pe notarul care nu ştia româneşte. Peste doar căteva luni m 24 iunie 1848 
ţ ăranii din Cermci s-au revoltat din nou contra autorităţ ilor administrative locale 
(I'uaen Gluck Lupta pentru eliberarea din iobăgie in 1848, ziarul „Voioslobogo , 
298|/ din 30 august 1957). O adresă de la Inspectoratul de scoale, al cercului Şepieuş, 

S73 “ Silui! î .r-o plângere împotriva no,arului coreu». Cerne,, Au.omu 

» opunea iu fol S, dup la o „ouă cd,licăre a 5col„ d,„ C.=, deş, c
dispunea de 5000 de florini pentru acest scop. Sc solicita

suspendarea acestui notar al

Timpul de funcţ ionare al primarilor era relativ scurt: dc la câteva luni, la 1-2 
ani sau la 4 ani, în raport cu instabilitatea guvernamentală. Fiind membri ai unui partid 
al vremii erau îndrituiţ i pe acea perioadă în care partidul era la guvernare. A căzut 
partidul, a căzut şi primarul. Au existat şi primari orgolioşi, setoşi dc putere şi dc 
interese proprii care s-au pretat la "fripturismul politic”  sau au trecut la alt partid pentru 
a primi fonduri locale necesare dezvoltării comunei.

revoltat cerânds-au

Intre funcţ ionarii importanţ i ai primăriei se situau: nolarăşii sau secretarii dc 
primărie, subnotarul, contabilii şi alţ i funcţ ionari administrativi. Un rol interesant avea 
guardul sau dobaşul comunei, cel care (acea anunţ urile importante ale primăriei, 
mergând pe fiecare uliţ ă şi după ce bătea toba câteva minute, facca anunţ ul ....„Sc 
aduce la cunoştinţ ă tuturor cetăţ enilor din Cermei că...”

In pciioada existenţ ei Comitatului Arad fiecare cetate, oraş sau comună şi sat 
se administra şi local prin aleşi sau domni de pământ stăpâni lori ai zonei. Pentru 
administraţ iile locale sc folosea în secolul al XVIII-lea  denumirea de antistic locală.

Documentele şcolare consemnează şi la Cermei existenta si funcţ ionarea 
antistiei locale Ia întocmirea şi semnarea primelor contracte cu învăţ ătorii, din 1789, la 
Cermci. Cu certitudine în anii următori

o hotărâre a comunei care
Consisloriului ortodox al Aradului sancţ ionarea

”°PidUtC18« seinsiaurează vechea formă adminislrativ-tcritorială a comitatului,

formă existentă înainte dc 1848, care a durat până în anul 1918
în anul 1890 printre cele 10 unităţ i administrative ce formau,, I laşa sc afla ş 

Plasa incu cu 17 loităţ i, aflate în componenţ ă. Apateu, AldcşMBe^hm, Bar, 

Bocsig Cermci Curba, Ineu, Iermala, Mocrea, Mancrau, Motoda, Rapsig, Sclcuş, 
Sieula Şomoşcheş şt Voivodeni. Ampla lucrare „A  magyar Scut Korona(°1 

Helyscgnevtara” din 1913, despre regatul magh.ar, consemnează 
locale: biserici, poştă, gară.Jârg, telegraf, şt pnmănc sau struetun adm.n.st,at.vc

zonale în localitatea Cermci. . ■ JIHGFEDCBAj - TVnnGlvania
Atu de zile învrăjbirea naţ ională dintre roman., ş> magh.ar, d "  lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ

implicit cei din Cermci n-a avut efect din moment ce popu aţ ta oca „ < ^
conducere românească de cele mai multe ort. Este semnificativa alege ea adnun t aja

încrederea majorităţ ii populaţ iei tun
care s-

sau

. . autorităţ ile regale maghiare si cele austro-
ungare au mtant instituţ ia primăriei, pentm a conduce, administra si a impozita fiecare 
persoana sau familie din comunitate. ’
• t rin 7l0rTcadmi?,Stlat,Vă din 18 marlle> '785, Comitatul Arad era organizat 
n Patru Pla?’ > (Arad> Ş.na, Ineu ş, Zărand) dar aparţ inea de Districtul Oradea

111 “ ul 766 ,0^f lc Cermei aparţ ineau dc Plt ztlnd

Zerindu! Marc''33 Ş°nl0Şcheşul erau încadrate administrativ în plasaihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
132

In această perioadă asuprirea naţ ională s-a intensificat rw- * i 1897 orin 
Legea XXIII,  s-a impus bisericii ortodoxe să înw Daca ,n anu! ./Z

maghiară, în anul 1831 prin Legea VIII  S-a interzis săT!?? ™atrlcolele Ş1 111 "L ‘ 
care nu se confonnează utilizării limbii  maghiare C dC<1 raspuns ace'or coml

introduci!AJ&'t5£"PSr^ului , dezbătui probi.,»

maghiarizării valahilor”-cum stipula articolul 3 d' d],amant V biserică " »sPre sCOpU
Lupta naţ ională pentru limba română 'n Jgea mat sus numită, 

următori pănă la 1848. c dministraţ ie s-a accentuat în an

locale româneşti din anul 1877, care a întrunit „ . , , ?
Cermei.137 Facem abstracţ ie la acest subcapitol dc evoluţ ia politica Ioan

înfiinţ at, în 1918, Garda Naţ ională Română din Cermei, condusa de s g 

Sas si rolul ci în menţ inerea ordinii publice, subliniem doai faptu cai ş1 m . ‘ ,
organizaţ ii „oiutcc iou.te ai. Preiiduiui Liboreb^l

au

Creştin, Partidul Naţ ional Român şi din anul 
Muray).

Vasilc Popeangă, Mărturii  privind lupta românilor din părţ ile Arac u in peni u per ~ 
fiinţ ei naţ ionale prin educaţ ie şi cultură 1784-191S Documente , Arac, ’ P‘

135 îndrumător in Arhivele statului Judeţ ul Arad, voi I. Bucureşti, 1974, p.
136 Op. Citate, p406 

Nicolae Roşuţ ,
1904, Ziridava, VII,  pp.376-379, 1976

134

132 1 părţ ile Aradului, 1721- Documente privind activitatea Clubului Naţ ional comitatcns din Aiad137

65p. 48264
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hotarul României Mari. Cu multă mândrie locală reamintim ca la Alba luHa a participat 
o delegaţ ie de ţ ărani din Şomoşcheş şi Cermei condusă de inimosul dascai Ioan Tau. în 

anii următori primăria Cermei a aparţ inut judeţ ului Arad, unul din cele 23 de judeţ e 
administrate, de Consiliul Dirigent, al Transilvaniei, zonal, Cermeiul era în Plasa 
Ineu şi Pretura Ineu (în judeţ existau 10 plăşi şi preturi).

In anul 1920 administraţ ia locală din Cermei susţ ine înfiinţ ai ea şcolii de 
meserii şi şcolarizarea ucenicilor din Cermei şi din zonă, prin inteivenţ ii de susţ inere la 
primăriile din împrejurimi, pentru adunarea de fonduri spre a susţ ine această şcoală de 
ucenici.

S-a cerut şi s-a expediat o listă cu maşinile de treierat cu abur existente în Cermei.141 
în 30 august, 1926, s-a comunicat de către Primăria Cermei că fraţ ii Călămariu au 
achitat amenda de 11.200 lei.142

In 30 august 1926 Pretura Ineu înştiinţ ează cetăţ enii din Cermei că vor primi 
seminţ e agricole pentru semănăturile de toamnă, din partea Ministerului.143 
Se ştie că în Cermei încă din anul 1913 exista telefon şi telegraf dar acum s-a dezvoltat 
staţ ia telefonică, Primăria Cermei fiind înştiinţ ată că sârma şi izolatorii de telefon şi 
telegraf se dau în grija primăriei.144

în acest an vânzătorii de cereale plăteau un impozit de 10%, iar producătorii de 

băuturi spirtoase un impozit de 20%.145
în anul 1926 Regina Maria a României iniţ iază o campanie de ajutorare a 

orfanilor din ţ ară, spre mândria ccrmeienilor s-a făcut şi în Cermei o colectă care s-a 
expediat.146

Primăria Cermei acordă din bugetul local 14% din venitul propriu, asigură 
lemne de foc şi urmăreşte meseriaşii din comună spre a susţ ine şcoala de ucenici prin 
subvenţ ii lunare.
Spiijinul pentru şcolile din Cermei este evident atâta timp cât Comitetul Şcolar avea în 

componenţ a sa un reprezentant al Primăriei Cermei. în anul 1924 în comitetul şcolar 
era chiar secretarul primăriei, Ludovic Şuhaida.

Din activitatea Primăriei Cermei, din 1926 amintesc selectiv
- asigurarea unui fond bănesc de 40.000 lei pentru şcoala de
- reparaţ ii la clădirile şcolare de 10.000 lei;
- mobilizarea populaţ iei la 4 mai, la întâlnirea cu V Goldis*
- depunerea jurământului de către aleşii Consiliului Cenneiţ 17 iunie)-

- comemorarea la 6 august a luptelor de la Mărăsesti ■ lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA’
- curaţ area şi întreţ inerea păşunilor;
- impozitarea pe islazul comunal;
- stabilirea diurnei pentru medicul veterinar din Cermei' 

cordarea de permise de vânătoare;
- licitaţ ie pentru vânat în pădurea Be’lensiv
- recensământul locuitorilor-20 noiembrie 1926-
- controlul ş. susţ inerea funcţ ionării Casatei comunale-
- asiguiarca desfăşurării târgurilor săntămânai ■ JIHGFEDCBAj ’
- controlul cazanelor de ţ uică si binenni 1 c ^ toamnă;
De mare valoare administrată f  activităţ i

Dintr-un dosar de intrare-ie ir dnimi1' 
referindu-ne Ia anul 1926, - ~ ’
Cermei.

CcLv8 iUni£ S'a °rganiZat COncurs de

Interesante sunt cererile unor locuitori din Cermei, către Pretura Ineu spre a li  
se da aprobare să organizeze şezători de fete şi petreceri familiale.147

Dc 1 Decembrie, spre cinstirea Zilei Marii Uniri se desfăşoară o mare serbare
şi în Cermei.148

în toamna anului 1926 s-a mutat locul târgului din Cermei (Adresa
ucenici; 1932/1926).ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

149In 1926 se desfiinţ ează Cercul meseriaşilor, prin ordin al Prefecturii Arad. 
în adresa 10.566, de la poziţ ia 1255, se comunică Oficiului Naţ ional de 

Educaţ ie Fizică, faptul că s-a amenajat teren de sport şi de tir în Cermei.
Interesant parc anunţ ul jurnalistic din 2 martie 1930 prin care cititorii ziarului 

Românul sunt înştiinţ aţ i că, în 6 martie se va ţ ine „mare târg la Cermei pentru rasa de 

tauri Podola şi rasa dc vieri Mangaliţ a” .
Din anul 1931 am selectat licitaţ ia Primăriei Cermei, din 8 octombrie, de 

cumpărare a 4 vieri, rasa Mangaliţ a şi un armăsar, rasa Nonius, neapl reproducerii (Ziar 
Românul, din 27 septembrie, 1931 şi Decizia nr. 1382/1931), precum şi licitaţ ia din 18 
ianuarie 1932, cu un program eşalonat şi interesant:
Orele 8 - achiziţ ionarea a 2000 kg de ovăz, 6000 kg dc porumb şi 1000 g tărâţ e;
Orele 8,30 - cumpărarea a 200 m. cubi de lemne pentru primărie şi şcoală;
Orele 9- achiziţ ionarea a 300 l. petrol, sticle de lampă şi chibrituri;
Orele 9,30 - achiziţ ionare de hârtie, imprimate şi rechizite dc birou;
Orele 10 - material lemnos, fier, pentru repararea de poduri, fântâni şi gaid la primărie; 
Orele 16 - licitaţ ie dc lucrări de reparaţ ii la :primărie, bicărie, poduri, fântâni şi garduri, 
Orele 17 - facerea latrinei şi a camerei de arest de la primărie;

ISO

- a

ţ i specifice unei primării, 
ui Cermei 

documentele

«ista Cooperativa de Credit din 

’ Ş* acestea

a comuniat'SXtT3-' Judeîeni.139 

V°r Pnmi fiecare un teren c^âd^u? Iancu să meâ  la

-Talpoş.
Primăriei Cermei,

Pentru 
spicuim: In anul 1926

automobile ci
au trecut şi prinPreotul Cornel Mager a participai |a =1

Adresa 1173 din 29 mai, 1926,
Ocolul Silvic Beliu de unde

141 ibidem, poz.611
142 Poz. 697
143 ibidem, Poz.710
144 ibidem, poz.725
145 ibidem, poz. 879 şi 880 

ibidem, poz.906
147 ibidem, poz. 1038, 1064 

ibidem, poz. 1111 
ibidem poz. 1251 
Românul

146

138
A  .Prim Cermei, Registru! de in 
ibidem, poz. 445 
ibidem, poz. 468

lrare-ieşire, 19261 3 9
14b

1 4 0
1 4 9
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prin caic Consiliul Local Cermei, prin unanimitate de voturi, donează Parohiei 
Ortodoxe Cermei o sută de hectare de pădure, pentru repararea Bisericii Ortodoxe 
Cermei, despre care sc scrie că „era în stare gravă de distrugere, cădea tencuiala de pe 
pereţ i şi erau mari crăpături în ziduri” . Se impunea o reparaţ ie capitală sau adunarea de 

fonduri pentru o nouă biserică. Aceasta a fost reparată conform înscrisului existent pe 

biserică (1937).

Orele 17,30-contract pentru iluminatul străzilor, *nui <]jn 25 decembrie, 1931 şj
Orele 18 - renovarea abatorului comunal; (ziar,
conform Deciziei, nr. 1811/1931).151 • subprimar, Petru Petrica iar în

în anul 1932 au activat ca primar, Alcxa P°Pa $ petrjca şi funcţ ionau ca 
anul 1933 au fost aleşi ca primar, Gheorghe Pap, aJu an ^ activitate am selectat 
notar, Petru Lcucea iar ca subnotar, Petru Zena. Din a fonduri şi lemne şi cjc
două informaţ ii, una legală de ajutorarea Bisericii Re 0 ‘ ^ foncj forestier de 100 
pregătirea unui ajutor pentru Biserica Ortodoxă, asigu ^ ^ ^ ^ ^
ha. de pădure, necesar ridicării unei noi biserici, m lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc • Fi,er» în sediul 
fost organizată o licitaţ ie de vânzarea a unui taur cu ni

Din licitaţ ia publicată în ziarul Românul şi programata pentru 8 ianuarie, 

1932, aflăm că printre problemele importante se află în atenţ ia primăriei, repararea şi 
întreţ inerea rechizitelor de pompieri, (dovadă a existenţ ei unei formaţ ii de pompieri) 
renovarea latrinei şi a camerei de arest a Primăriei Cermei, renovarea abatorului

iluminatului străzilor. Iată principalele piobleme ale

'fot în 1933 s-a reparat trotuarul spre gara Cermei, prin munca voluntară a 

cetăţ enilor din Cermei.153
în acest an s-au mai reparat abatorul comunal şi colna şi cămara pentru pompa 

de stins incendii, această ultimă lucrare a costat 8.000 lei.
Şi tot în acest an s-au pus etichete noi, la numerotarea caselor, din Cermei.
Primăria a fost dată în judecată de medicul uman Bcnedict Ungureanu şi soţ ia 

acestuia, Cornelia Ungureanu, pe probleme legate de plata chiriei, încălzitului şi a 

iluminatului dc la dispensând uman.
O consemnare ne informează că un croitor din Cermei, respectiv, Pavel Ban a 

confecţ ionat hainele pentru poliţ iştii din Cermei în valoare de 11.772 de lei.
Hotărârea Consiliului Local Cermei nr. 649/1933 acordă garanţ ie lui Iosif Schwartz de 

a face un împrumut bancar, să-şi realizeze o gheţ ărie în Cermei.
Din realizările Primăriei Cermei, din anul 1934 condusă dc Simion Avram ca

comunal şi organizarea 
autorităţ ilor locale din Cermei, în anul 1932.

Pentru postul dc jandarmi din Cermei, din documente reiese şi problema 
postului de jandarmi din Şomoşcheş, pentru locuinţ a lui Adam Kocs, din Cermei, 
închiriată ca locuinţ ă pentru jandarmi, s-a pus în consiliu problema anulării chiriei, 
către Primăria Cermei tocmai pentru a veni în sprijinul postului de jandarmi. în şedinţ a 
dc consiliu cei 15 consilieri au fost de acord cu acest demers.152

primar şi Petru Lcucca, ca notar, amintesc:
- introducerea noii steme a României;
- aprovizionarea populaţ iei cu sămânţ ă de porumb,
- întreţ inerea taurilor comunali;
- valorificarea grâului;
- aprovizionarea şcolii cu lemne;
- asigurarea dc lucrări contra inundaţ iilor;
- împielruirea drumului Seleuş-Cermei-Talpoş;
- amenajarea unui teren sportiv de tir şi atletism, 

"Serbării pomilor”  în 28 Martie;

In „bicăria” comunei Cermei au devenit neproductivi taurul „Friţ i” şi ţ apul 
„Pubi”  şi s-a hotărât ca cele două animale să sc vândă la „marele târg dc ţ ară”  de la 
Cermei din 2 iulie 1932. în anul 1932 au murit multe animale în zonă şi în Cermei, în 

mod deosebit: boi şi cai din cauza „muştii columbace”sau denumită în ultimii ani 
„musca Ţ eţ e”. Păgugaşn au cerut sprijinul primăriei ia eradicarea bolii prin stropirea 
câmpurilor şi cereri de reducere dc impozite. în documentele studiate este consemnatăZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

— Ii):  r « ,e 'S .0 P 0P U'* , ie d e 3652 d t  < * c '« 2  d e - organizarea
- verificarea Composesoratului Urbarial Cermei;
- organizarea festivităţ ilor din „Săptămâna copilului ,
- evidenţ a iepelor montate, fatărilc şi armăsarii din comună,
- asigurarea brevetelor de tăiere a animaleloi,
- acţ iuni la „Liga antirevizionistă” , înscrieri de membii, 

târgului săptămânal şi cel anual (6 martie), ^
„Avicultura” ;

O mare problemă se vehiculează, în atentia Primări 
cadastru. Se menţ ionează că serviciul dc cadastru la Cer 
fost probleme deosebit dc grele după anul 1914 „efiinH • ,■ • n 
an, 1932, după plecarea funcţ ionarei, Maria Hask f , • ‘Ş '' S° parc ca în aCCSt 
funcţ ionând ca „impiegat”  (serviciul cadastrul ,1 „ . °S mStalat ca nolar diplomat şi 

Pentru iluminatul public se aprindeau searalm’ PCţ'U'
obligaţ ia unui angajat al Primăriei Cermei să le an ' JIHGFEDCBAh - ?' CU pclro1 sau 8az’ fiinct

loan Robotka, măcelar în Cermei era ■f  ?'Să le suPravcghczc.
comunali din anul 1932: Mihai Călămariu AnHm'Cansi,lcr printre cei 15 consilieri 
Flore Gudiu, Ludovic Nagy, Ianoş Şandor Ştefan  ̂F'°rc Se>ejean, Ştefan Kis, 
Alexandru Fekete, Radu Szafian, Ştefan Mi ’llL  Z■ ,8dan> Ioan Tau, Flore Şandor, 
ma, vârstnic consilier. &  N,colac LaZea şi Iosif Mărcutiu, ccl

Din realizările anului 1933 la lor h » •
lo c< 1' “ « P .«™H o ,M re in ., d in l9 3 3

ci Cermei: cea legală de 
mci era din anul 1894 dar au

- asigurarea
- asigurarea cu abonamente diverse precum
- aviz pentru Alfoldi  Ladislau, din Salonta, pentru cursuri de dans;
- măsuri dc menţ inere a preţ ului la cerealele din recolta 1934,
- respectarea obligativităţ ii de plata a asigurării pentru servitorii clin

- înregistrarea obligatorie a bicicletelor;
- distribuirea dc pomi fructiferi către cetăţ eni, w . w 155
- respectarea măsurii ca maşinile de treierat să nu tieacă prin comuna.

case;

153 Hotărârea 131/ 1933 ,A. Prim Cermei, Dosar procese verbale, 1932-1934 p. 104

154 ibidem p. 78
15‘ A.Prim.Cermei, Reg.intrare-ieşire, 1934

|5‘ ziar. Românul, din 10 aprilie, 1932, Nr 13 
152 A- Primăriei Cermei, Registru deprocese

Zbak: 1932-1934
Hotărârea nr. 101/193268 69



Primăria Cermei, din anul 1934 ar fi:

200 000 lei;

150 000 lei;

20 000 lei;

2 000 lei;

40 000 lei;

200 000 lei.

.. 159Alte informaţ ii semnificative, pentru 
Valoarea proprietăţ ilor din localitate.

- locuinţ a notarului:
- primăria

salam- Punctez faptul ca la 7 octombrie, 1940, în Cermei a fost ales un primar 
Dumitru Langa care mai fusese primar în anul 1939 iar ca ajutor de primar a 

Ies Ioan Fiţ iu. Documentele vremii precizează că populaţ ia 
dcre în mişcarea legionară, dar apreciem pozitiv faptul că nu s-a făcut vărsare de

legionar
nu avea mare

fostTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!- grajdul comunal:
- camera guardiştilor: 
-jandarmeria:
- Şcoala nr.2 
Cheltuielile pe anul 1934:
- plata personalului sanitar:
- cheltuieli de întreţ inere
- ajutor pentru bătrâni şi orfani:
- învăţ ământ şi cultură

încre
sânge.

:ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 6 0
i;

Anii celui De-al doilea Război Mondial au adus multe greutăţ i materiale şi 
d _estj şi în localitatea Cermei. S-au făcut încorporări, concentrări periodice, 

Achiziţ ii de animale şi alimente sau cereale, restricţ ii de activităţ i şi multe alte măsuri

nesociale.

i

36 000 lei;
10 500 lei;
5 000 lei;

18 000 lei.

Prin adresa 1924/9 iunie, 1934, Pretura Plasei Ineu a dat o dispoziţ ie de 
reducere cu 75% la preţ ul biletelor C.F.R. pentru văduve iar pentru orfani, cu 50°/o 
(A.Prim.Ccrmei, Dosar 1934). Din toamna lui 1934 şi până în anul 1935 a funcţ ionai 
ca primar Simion Avram şi ca subprimar Dimitrie Lunga.156

Am selectat o şedinţ ă de consiliu local, prin care comuna Cermei a hotărât sâ 
emită obligaţ iuni în valoare de 40 000 lei, suma urmând a fi trimisă pentru înzestrarea 
armatei române.

Este de subliniat faptul că în Cermei s-au refugiat şi au funcţ ionat în condiţ ii 
le mai multe şcoli din Botoşani, Galaţ i şi Târgu Mureş. Poate înţ elege cititorul ce 

înseamnă să asiguri găzduire câtorva sute de elevi şi profesori, în Cermei şi să asiguri 
condiţ ii de activitate şcolară? Este meritul instituţ iilor locale dar şi al unor familii din

Cermei!
O măsură necesară pe plan local, dar şi în alte localităţ i a impus înfiinţ area şi 

asigurarea funcţ ionării unei cantine şcolare, în Cermei. Astfel se asigura hrana pentru 
copiii săraci şi subalimentaţ i, din Cermei, dar şi pentru cei refugiaţ i şi găzduiţ i aici.

Prin Adresa 357/1940 directorul Şcolii Cermei solicita Primăriei Cermei un 

ajutor bănesc dc 5000 -8000 lei.
Din anul 1941 am selectat câteva informaţ ii legate de următoarele aspecte:

- primăria avea sarcina permanentă să întreţ ină liniile  telefonice în stare de funcţ ionare;
- primăria avea obligaţ ia să organizeze o grădină de legume pentru cantina şcolară;
- primăria asigura concentrarea unor persoane care săpau canale de scurgere sau de

Din Legea administrativă, din anul 1936, referitoare la 
rurale cităm: Comuna rurală şi suburbană este administrată de un consiliu comunal ca 
organ deliberativ şi de un primar şi ajutorul de primar, ca organ executiv.

Consiliu1 este alcătuit din membrii aleşi şi membrii de drept, în număr de 10
Membru de drept sunt: 

pensionar, un medic uman 
agronom sau silvic.

Preoţ ii ş, învăţ ătorii în funcţ ie nu pot fi aleşi ca primar
Consilierii lucreaxă obligat şi gratuit!.157

locală, accentul a fost pus ^numirea V  SChlmbăn în slruclura administrativă

organelor elective. S-a menţ inui r rgane 01 ’ SC raî*ona''za rostul şi atribuţ iile 
„Ţ inutul”condus de un rezident regal reTeT ’̂t COnsillul comunal, constituindu-se 

al ţ inutului, cu membrii reprezentativi din r -n 3 £uvernului, ajutat de un consiliu

t î» ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAer " " fe « • .w * -  « • « * -Tirmş-Torontal. » Caraşul, Hunedoara, Severinul şi

organizarea comunelor

preot, al bisericii naţ ionale, un învăţ ător activ sau 
sau veterinar, cel mai mare în grad,

un
apărare;
- primăria asigura în fiecare primăvară seminţ e pentru semănăturile de primăvară;
- primăria întocmea tabele cu ajutoarele pentru familiile celor concentraţ i în război, a 

orfanilor şi văduvelor dc război;
-în 1941 s-au făcut şi în Cermei exproprieri, de la evrei;
- primăria şi şcoala organizau colecte pentru ciorapi şi haine groase pentru ostaşii dc 

pc front;
- primăria a preluat şi a gospodărit patrimoniul Organizaţ iei Legionare din Cermei; 

-primăria a organizat Recensământul populaţ iei din 19 martie 1941;
- primăria coordona pregătirea premii ilari  lor din comunitate;
- erau scutiţ i dc concentrare cultivatorii dc cânepă, soia, in şi floarea soaiclui,
- primăria avea în grijă animalele de prasilă;
- primăria asigura paza şi ordinea în localitate prin jandarmii locali şi guarzii primăriei, 

primăria coordona şi susţ inea activitatea culturală din localitate şi manifestările
culturale;
- Primăria colabora şi susţ inea toate bisericile din localitate. Aş sublinia că în anul 1941 
este consemnată existenţ a unui muzeu etnografic în Cermei.1

Din actele referitoare la această perioadă, tragem concluzia că în timpul

precum şi un inginer

In anul 1939 în judeţ ul Arad funcţ iona,, lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 a

îr SSSKtr? <SS î
A. N. ale Ronran.e, că în Cerntei eîa o7p£ă  ̂COnsenmează documentele dc

Cermei.

°asă, existând state şi liste dc

157 Mc7dee2m9/3omP̂,mCeSeverba,e- 1932 lor*

Arhivele Naţ ionale Arad, FoS^^in 27 inf   ̂' ” 4
159 .
IM ,nv-N>-- 13/1939 
ir,i -Prim. Cermei 

A.Prim.Cermci,
e 1936 dosar 1, doc. 1030/1940 

registru de intrare -ieşire, 1941
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nibuit cu alimente la apiovizionaiea trupelor sovietice. Valoarea totală a 
c° tribuţ iei se cifrează la suma de 2.201.790 lei. Borderoul din 28 februarie 1945, 
C° cjzează în ce a constat contribuţ ia, pâine, ulei, carne de porc, slănină, cartofi, găini, 
o'ste 2 vite vii şi 64 de porci vii (Ziaiul Patriotul, nr. 69 din decembrie 1944). în acest 
°n 1945, copiii din Ceimei au colectat 111 ouă, pentru Spitalul Militar Ineu. S-a 
comunicat în localitate, de către Piimăria Cennei că cetăţ enii să primească 
triipele sovietice şi române care se întorc de pe front. Adresa 17622/18 08, 1945, 
preciza că bunurile care provin din U.R.S.S. (sâc!) vor fi restituite numai delegaţ ilor 
anume designaţ i, în acest scop în timp ce bunurile şi localurile de la etnicii germani 
revin statului român. în condiţ iile grele de trai funcţ ionarilor din localitatea Cermei li s- 
au acordat tichete sau cartele de pâine, carne, zahăr, petrol şi ulei.

în decursul amloi 1944 şi 1945 s-au făcut mobilizări de forte umane, pentru 
lucirii în agricultura Cermeiului. S-a elaborat şi Statutul obştei agricole, din Cermei. 
Timpul nu ne-a permis un studiu temeinic al acestei instituţ ii pentru acele perioade, aşa 
că din Arhiva Primăriei Cennei, în mod selectiv trecem la anul 1946, când primai 
Nicolae Gudiu. Dintre informaţ iile selectate amintim: valoarea prestaţ iei din anul 1946, 
defalcată astfel: contribuţ ie, cu braţ ele, cu căruţ a şi un cal, 7000 lei, cu căruţ a şi doi 
cai, era 14.000 lei şi cu tractorul 28 000 lei.163 în 1946-1947 erau consemnate în 

registrul agricol un număr de 847 de poziţ ii. Se pare că în 1946 a plecat şi notarul Aurel 
Mager, transferat ̂la Iernata. 4 Forul administrativ superior era Pretura Ineu şi 
Prefectura Arad. In anul 1946 au loc alegeri parlamentare cu reprezentanţ i ai tuturor 
partidelor politice, ale vremii, alegeri aşa zise „libere”  şi care s-au desfăşurat în Cermei 
(ară incidente grave. La 10 noiembrie, 1946, Cermciul ca şi alte localităţ i (Şomoşcheş, 

Chicr, Săvârşin) a fost vizitai de omul politic, comunist, Lucreţ iu Pătrăşcanu, care a 

participat la o întrunire politică cu locuitorii comunei, asigurând cetăţ enii că în 10 zile 

se va accelera reforma agrară, problemă care apăsa asupra multor săraci, din Cermei şi 
împrejurimi.10' Reforma agrară din 1945 s-a aplicat şi în Cermei împărţ indu-se 800 de 

jugare de teren agricol unui număr de 2806 ţ ărani săraci. Au fost expropriaţ i marii 
moşieri: Ştefan Holindcr, Toma Mahlcr, Iosif Fekete, Pavel Rencz, şi fraţ ii Csomoşi 
precum şi Karol Ruszbak.

In anul 1945 a luat fiinţ ă Cooperativa de Aprovizionare şi desfacere din 
mei şi Apaleu care se va dezvolta mult în anii următori.

Pe linia aşa zisei democratizări şi în Cermei au loc alegeri parlamentare despre 
Caic consemnăm următoarele: populaţ ia comunei era de 3449 de locuitori din care 
aveau diept de vot 1865 (839, bărbaţ i şi 1026 de femei). După alcătuirea listelor
ecctoialc, în 27 iulie 1946 este ales Consiliul electoral al comunei Cermei, având în 
componentă:

comună, precum în alte localităţ i. Din a»1*■ î‘ . manifesărjlor, armele gărzi]!"
timp după rebeliune, aflăm că in timpul desF, |62 nor
comunale au fost Ia ci şi nu au fost ^^menţ ionează un incident ce ar r

Tradiţ ia orala, legendara sau nu, din Ccrm , : ai fi
avut loc între şeful de cuib al legionarilor, din Cermei „  ‘  % pi cotul Ioan
Poleacu. Profesorii Petru Chiş şi Nicolae Vlad îşi amintesc m usxiui c cu preotul 
Poleacu cum că acesta le-ar fi descris cum şeful de cuib, m eim^f a mirat m famacia 
evreului Holeender şi ar fi încercat să-l sperie şi să-l ameninţ e (începuse piigonirea 
evreilor) dar preotul Poleac cu un curaj debordant a intrat în faimaeie şi luându-i chiar 
pistolul, acela lung, pe care îl purta, l-a scos afară şi l-a alungat, riscându-şi astfel viaţ a.

între anii 1920 şi 1941 comuna Cermei, alături de comuna Şomoşcheş erau ale 
Plasei Ineu şi ale Judeţ ului Arad.

în 1942 s-au făcut împroprietăriri la orfanii de război, invalizii de război şi 
văduvele de război, potrivit legii de Refonnă agrară din anul 1921.

în anii 1943 şi 1944 primar a fost Petru Pelrica şi ajutor de primar, Petru

cu onoruri

• era

Maghiş.
In anul 1943, Primăria Cermei, prin Adresa 576/1943, cere şcolii, dascălilor si 

satului să organizeze o sărbătoare a Unirii Basarabiei cu România. Pentru bunul mers 
al învăţ ământului, Cermei creşte cota de 14%, pentru şcoală, acordând peste 60 000

Am apreciat ca un lucru pozitiv implicarea Primăriei Cermei într-o acţ iune de 
PrpUf2t,fO Ci°r,7!ri8ătUri -Ş' gh'citori’ prin no,arul comunei> acţ iune concretizată de

zilele de "y, i,Tc«rr'*  iede
armaiele germano-horlyste ţ i tMind/jjf'foSl câmPll[ de lupte dintre 

ccrmeian, de origine, George Tăutan nm "UISe‘ n ami’ntirile sale scriitorul 
Cermei au luat drumul bejeniei spre lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABeUu sisT* ^ ^ Care nul,te familii dil1 

în Cermei, luptele de la marginea localităţ ii’ ci fi ,ntrarea Apelor germano-maghiare 
faptul că în cimitirul ortodox sunt înmormântai’ «n^a!?a ^rup^or invadatoare. Amintesc 
şi evreiesc, din Cermei au fost îneronati m Ar\ ^ ltan" roman,> în cimitirul maghiar 
lupte. In vederea asigurării ordinii în Cernii ^ S°Idati.’ maghiari, morţ i în aceste 
cetăţ eneşti. In 28 octombrie autorităţ ile local/f!^an*zat în 5 septembrie gărzi
evacUap ord M oldovaşiBucov.n , e lo dln Cerm ei au ^ ^

SS? f0Ş!' Iuplători în Basarabia si K*  T cetăţ eni din Cermei şi 
judecaţ i şi condamnaţ i, pentru crime de Xh 3U fosl arestaţ i dc ruşi spre aTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ZS*di“«  * *»£££ î.»
Cermei şi trupele ruse aflate în

-preşedinte - Mihai Poleac- P.S.D;
- secrctar-
- membrii -

loan Păcurar - P.C.R.;
Flore Avram - P.N.L.Tătărăscu; 

Flore Crainic - P.N.L. Tătărăscu; 
Teodor Şandor -P.S.D.;

fi

Amintim Şi faplu! că după sosirea
tfupclor sovietice în Cermei, populaţ ia a U>3 . . '— -ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 6 4 a fo rm e i
165 ^ Prim-C 

^•Prim.

162 A-p™. Cermei, Dosar 5, Adresa 620/ 1946, p. 8, Dosar diverse 
ermei, Adresa 2007/1946
Crmei’ D°sar 1, fiia 289/14 X 1946

fiIe 94,95/1941
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socialiste.Mihai Poleac - P. S.D.;
-P.C.R.;

*

şi Consiliile populare locale, alese pe patru ani. Aveau rostui de 

activitate economică, socială şi culturală de pe raza locală.
în anul 1947 au fost programate în Cermei următoarele 

marfa- 1 Aprilie, 1 iulie, 9 Septembrie şi 11 Noiembrie
Anul 1948 a întărit regimul comunist mstaurat de trupele sov.et.ee, în persoana 

Dr. Petru Groza, .ar actuŞ „Decret de Naţ .onal.zare a principalelor mijloace dc 

producţ ie”  a avut ca efect şi in Cermei, confiscarea morii, a presei de ulei 
dc depozitare, casele unor germani şi chiar farmacia lui Hollender.

în anul 1949 s-a înfiinţ at Gospodăria Agricolă de Stat din Cermei (I A S ) 
suprafaţ ă iniţ ială de 298 dc hectare. ' '

în cadrul Plenarei Comitetului Central al P.M.R. din 3-5 martie 1949 sa 

hotărât colectivizarea agriculturii în România, după modelul colhozurilor sovietice în 

acest scop s-au luat măsuri dc desfiinţ are a bogaţ ilor (chiaburilor) s-au fixat cote 
obligator., de cereale ş. produse agricole sau vegetale, iar statul a devenit singurul 
cumpărător al produselor agricole. In pregătirea acţ iunilor dc colectivizare 
organizate cursuri cu funcţ ionarii din fiecare primărie, din raionul Incu la 21 i 
1949. La 2 martie 1949 acţ iunea dc colectivizare în Raionul Ineu

Florian Vlad 
Ioan Păcurar - P.C.R.;
Ion Dumbrăveanu P.N.Popular, 
Dimitrie Morariu - P.N.Popular,

- Sindicatul Unit;
- Sindicatul Unit; 

-Frontul Plugarilor; 
Frontul Plugarilor.

provizorii 
a îndruma întreaga

ii

!Pavel Costcscu 
Ioan V. Popa 
Teodor Mareea

mari târguri, de vite şi
168

ii

Florea Moţ iu -
electoral plin de confruntări politice. La 10 noiembrie, Ccrmeiul şj 
vizitate de omul politic, al vremii, Lucrejiu Pătrăşcanu. Dintr-un

A fost un an
Şomoşcheşul au fost

CcrnieiVsrbal '4 noiembrie> I946, se constată atitudinea paşnică a locuitorilor din 

asigurat 5 căruţ Ma'Mcţ ia dc’ '6 lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT V0‘ ’ 16 noiembrie’ s'a pUS pază la telefon ?' s-au

„fortdo/democrafîcp’̂ J°caluI Gimnaziului Unic Cermei şi s-a soldat cu victoria 

• Dacm°cratice m frunte cu P.C.R. şi P.S.D.166
Primăriei Cemef umlărnamle0 C°nSemna‘ “ Ş‘ obicclive ale

-exemonDTeCraef răniân,tU,UI de Către toî'' ^"cţ ionarii comunei; 
expropierea avem Iui Mahler Tamaş;

- distribuirea de petrol către

a unor spaţ ii

cu o

au fost 
ianuarie

. ^ a început cu
exproprierea moşierilor: Ţ aranu Victor, Ţ ăranu Ştefan, Ţ ăranii Geza, Gheorghe
Crăciun şi colonelul Ştcfancscu din Şeprcuş, iar la Cermei moşiereasa Fechete a fost 
dur înfierată pentru „lipsa dc omenie fată dc săracii angajaţ i la munca câmpului” 169 
împotriva colectivizării şi în mod deosebit contra cotelor uriaşe care trebuiau predat 
au revoltat ţ aranu din mai multe localităţ i precum: Şomoşcheş, Apaleu, Berechiu, 
.cpicuş, Talpoş, Ucuriş, Tăut, Susag şi alte localităţ i din Bihor. Aceştia au ars arhivele 
primăriilor, portretele membrilor C.C. al P.M.R. au bătut miliţ ienii din localitate, 
oiganizat rezistenţ ă şi baricade pe şosele, au tăiat legăturile telefonice, au luat înapoi 
cote c a unate la primării, au rupt lozincile comuniste şi au devastat instituţ ii diverse.

epiesa nlc secuiilăţ ii, miliţ iei şi armatei au fost dure. în fiecare localitate au fost 
mpuşcati câţ iva ţ ărani, consideraţ i capi ai revoltelor anticomuniste, s-au făcut zeci de 

restan şi condamnări la temniţ ă. Din Şomoşcheş au fost împuşcaţ i: Gheorghe Mareină 
(a Mu) şi Ioan Faur (A Pecului).170 ’

Ofensiva contra chiaburilor a fost dusă până la maximum. în Cermei, în anul 

stati f conlabilizaţ i, 36 dc chiaburi, în anul 1952 erau 35, iar în 1956-7 chiaburi. O 
jncu 1Ca Cm ^ 'll ^e 1952 trimisă de Sfatul Popular al comunei Cermei, către Raionul 
batoză™Cn'10na Ca C^n CC' un Ilumar de 29 au exploatat forţ ă de muncă, posedă 

Pământul m?ara|'c^rciumă-2, prăvălie- 1, cazan de fiert ţ uică-1, au lucrat 
U, In lJma'2. în Şomoşcheş un număr de 83 de familii  dădeau cote de lapte. 

a 5 septembrie 1950, Marea Adunare Naţ ională a votat Legea Nr.5, pentru

comercianţ ii din comună şi cătrepopulaţ ie;

■ colectarea de gâşte;
- colectarea de lână; 

acordarea de abonamenteC:F:R.localitate; e s-pentru toţ i funcţ ionarii din

_ orf  n,zarea Şi antrenarea formaţ iei de pompieri- 
pararea grajdului comunal; ^ ’

- stârpirea câinilor vagabonzi-*
- acordarea de te

au

]'cn pentru practica agricolă din şcoală- 
seiban în 21 VI 1947

- organizarea unei mariromânii şi ungurii;
în anul 1947, Primăria Cermei a nri

cetăţ enilorPsă-şi ^r^bona^ente^la3 P1'°Prietate- pSia^m liT ’ SUm3 

Luptătorul Bănăţ ean, A pub''«>tii- F™„  tul rţ S°mal,1dal
In acest an cermeienii si locuitoriiUatea şi Patri°tul.Plu8anlor-

t * invcci“"»<—AnS  — "ta., .. ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

— , a s -  * . d in
a“ naj“ - - i»ii ”c"i“r '■ «Si'Sf.gr*

care să participe şi

601,54 lei

1949 erau

1

s-a 168

Patriotă "l  P°pon,hli Creştin Baptist pe anul 1948, p. 104

'» JIHGFEDCBAI oTn AT’ anVI’3--rtiel949
'7I Antoniu Mai-t °'S® ^'ca> Satul românesc, nr 2 şi nr.3 /l  993 

Arad.2005,pl244f5eC,eafe

ea politicii comunisto-I6 6 I6 ‘>

Nicolae VJad, Monografia comunei Cermei 
Exlrase d,n A.Prim. Cermei, Registru,P- 2l 22

14a,e-'Vire, l947 ’

I6 7

colectivizării agriculturii în raionul Ineu, Studii dc istorie,
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împărţ irea administraţ i 
teritoriul ţ ării

Române, conformiv-teritorială a Republicii PopulareihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d iS ,i„c ,cC o n ro™  - d““ i'lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

% aut0"°me, din raionul Ineu, regiunea Crişana.
Primele alegeri de deputaţ i pentru sfaturile populare s-au statornicit pnn Legea
septembrie, 1950, iar organizarea lor a avut loc în 28 decembrie 1950 ,7~

al comun" ^CUrSU! anului ,952> în ziua de 22 ianuarie, reprezentanţ ii Sfatului PopU]ar 
ridicat d ?rmei au confiscat diverse bunuri de la 7 săteni. De la Vesa Flore s-au 
Petru Pol"3 ^atur* ’ ^ perini, un covor, fuioare de cânepă şi o căldare de aramă. De Ja 
dormeză T"" ^ Confiscat: două saltele, 6 Perini> 2 dulaPuri> doua noptiere, 0 
Ştergare 3 0uaniese- De la Călămar Dumitru, s-au confiscat: o canapea, 5 perini, 3 

fier de cTlca"' ° Cărnâa’ 2 bluze, o pereche de bocanci, o cralifă, un ceas de

căreia în anul 1954 existau în Cermci, dispensarul

•scsassar,ui p-- 

-*■&  rss JIHGFEDCBAn ™ ?/”  rr.tTtrt,or'*»*  **  «•*.
populare erau alcătuite dm deputaţ i aleşi pe doi ani şi putea^luT hotărâri 

dispoziţ ii pentru toate problemele de pe raza de administrare locală
o perioadă cu bogate realizări edilitar-gospodăreşti se înregistrează în 

mandatul primarului Păscut Anton, 1955-1956-1957. Din dările de seLă privind 

execuţ ia bugetara din ace, am putem consemna: săparea şi amenajarea a două fântâni-
- repararea a 10 poduri;
- repararea a 7 fântâni;
- amenajarea a 2 vălae de ciment pentru iosag;
- repararea şcolilor elementare din Cermei şi Avram Iancu;
-repararea Căminului cultural din Cermei şi dotarea cu aparat de radio

Pentru sprijinirea crescătorilor de animale exista o statie de'montă cu bici
armăsari si porc,. Furajele ş, hrana pentru acestea se asigura din mijloace proprii Fără 
alte cheltuieli. r r ’

In anul 1956 erau autorizaţ i şi aveau ateliere următorii meseriaşi- frânghieri -1 • 
tabacari-3; croitoresc-3; croitori-7; fierari-6; tractor,şti-5; electricieni-1- şoferii 
cojocari-3; tamplari-8; olan-2; brutari-2; frizeri-7; lăcătuşi-6; pantofari-6. Observând
meseriile şi meseriaşii nu putem decât aprecia gradul de dezvoltare al localităţ ii Cermei 
in acei ani.

6, din 8

şi elabora

perete
cămăşi 2 izm^ i ^ gramofon- De la „chiaburul Farago Ladislau”  s-au sechestrat: 6
cu 8 kg de untură p/f gare’ 3 rochii’ 3 feîe de niasă> 11 batiste’ un dinam ^ un bidon 

biciclete a unei m» C1®z,îia de la casa lui Dan Morar s-a soldat cu confiscarea unei
Din casa lui Pavel r ’ 3 d°Ua perdde dc danlelă’ 0 pătură de lana 50 de saci tesuli 
Perechi pantaloni 2 dunî^" S<!Cţ,*! trat: Un Pulover de lână> 2 Pailoanc bărbăteşti 2 
confiscat: 6 perini 5 ’ 4 Pf  T’ 4 s.caune 5‘ 0 °g|mdă mare. Lui Flore Gudiu i'S-au
bumbac. 173 ’ °arc de canePa. 0 cămaşă bărbătească, şi doua feţ e de masă de

1952 s-a

un

In decursul anului 
Gospodăriei Agricole 
hectare d

r . „ reu$i( colectivizarea Cermeiului prin constim;™,
e teren arabiL Şi tot 1^195™ PrimPaC1IpaVând m'!'al ° suPrafa!ă de 168 deZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

“  a" " a ja i R em ,za *

nr. 629;

Pentru că regimul eticheta locuitorii şi după averea pe care o aveau, putem 

piezenta statistica anului 1956, asfel: - ţ ărani săraci- 360 cu 680 ha de teren agricol;

437, cu atelaje;
ocupaţ iei sovietice 

expropriaţ i. în Cermei
s-a dat Decretul

,lrt h conform
următorilor; Ştark Iosif Terezia

Ia au fost 
Şi Proprietăţ ile

- ţ ărani mijlocaşi - 
ţ ărani individuali — 257 cu 2974 ha de teren

casele siTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
:

agricol; ;
iFraisinger Eva 

Fraisi !- chiaburi 6 cu 100 hectare de terennr. 628; 
nr. 596; 
nr. 596; 
nr. 562; 
nr. 498; 
nr. 564; 
nr 670; 
nr. 666; 
nr. 704.

agricol.

S '"S» !iA ,,aM,li >g Ştefan 
Ştifler Ştefan

S52*-
Homer Ana

Peste câţ iva ani, fiecare din cri c Anton
Au fost deportaţ i !n Rus, ti “  9-

noso 1 aVCa ° suPrâ a0 agricolă dc 5185 de hectare de teren din care, G.A S.
200ieu e beclare> G.A.C. 147 ha, întovărăşirea agricolă avea 71 de hectare, lotul 
257 d Cra> C^ dc bectare 'ar islazLll comunal avea 843 de hectare. Un număr de

° plani lnd\v'duâ  posedau 2974 de hectare de teren agricol.
200 ha fi  011 Clddvate cu cercale: grâu-1500 ha; porumb- 2000 de ha; orz-10 ha; ovăz- 
terenuri cu°vi^a SOaredld"3^ *ia> cartofi-100 ha; legume- 50 ha; siloz-30 ha şi existau

i
i

Sioica Pet° ÛCeaU V*n va*01‘ ificau prin vânzare: Gudiu Nicolae, nr. 864: 187 de litri,  

imno7iioi 1U’ ^ de ^tri si Grec Petru: 280 de litri. Aceste produse erau
Po C°nf0rm Dccrctului 504/1957.

ţ ărăneascăPU r’la ^ ^ouitorii din Cermei şi împrejurimi era deservită de o moară 
cu oiţ a de 60 C.P. cu o capacitate de uruială de 1800 kg pe zi.

3u r ep r im i t  
' IosifŞtifl casele. 

erŞi Ana Petner.174
17“ Ibidcmp2I
173 . 1

lbidcm,p 126
174 A. Primăriei Cermei, Registrul 2/195 :

?4>P96
s76

lanei Ccnnci, Dosar voi 1, ;p 19/1956
7 7 :



Din punct de vedere administrativ comuna Cermei şi comuna Şomoşcheş

aparţ inătoare de raionul Ineu şi Regiunea Oradea. K ,
în anul 1957 personalul Primăriei Cermei era de 35 d P ane angajate |j 

Secretară a Primăriei Cermei era Rabotca Iulia iar contabila era Poleac Maria. Existau

fişe de atribuţ ii pentru fiecare angajat al primăriei.
Comitetul executiv al primăriei avea sarcini precise legate de activitatea 

căminului cultural şi manifestările culturale, sprijinea şi supraveghea activitatea Şcolii 
de 7 ani, din Cermei, asigura măsuri de pază în comună şi de prevenire a incendiilor 
avea responsabilitatea colectării, confonn unui plan local şi naţ ional de colecte 
obligatorii. La Căminul Cultural Cermei activa un cor de 80 de persoane şi o formaţ ie 
de dansuri populare de 10 perechi.

Recoltele de cereale raportate erau 
de porumb la hectar.

erau Hizo Ştefan 
Kerenici Karol 
Zuh Ludovic 

Sărac Gheorghe 
Mamiază Tănase 
Ştrifler Mihai 
Braun Martin 

Halaşi Ludovic 

Toth Alexandru 
Kovaci Ioan 

Oală Ioan 

Gclan Gheorghe 
Moţ Ioan 

Drăgan Moise 

Salai Ioan 

Dumitru Nicolac 
La totalul de 7 frizeri şi 

activând în Cermei în anul 1956.

nr. 601-frizer; 
nr. 606- frizer; 
nr. 261-dulgher; 
nr. 599- fierar; 
nr. 641- croitor; 
nr. 668- fierar; 
nr. 670- rotar; 
nr. 672- pantofar; 
nr. 673- frânghier; 
nr. 783- cojocar; 
nr. 654- bombonar; 
nr. 461- bombonar; 
nr. 234- pantofar; 
nr. 271 - croitor; 
nr. 620- dulgher, 
nr. 644- pantofar.

6 pantofari putem adăuga şi 2 olari şi 2 brutari, caTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

;
:

de 2000 kg de grâu la hectar şi de 3000 uZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
vo

In 1958 deşi planul dc colectare de came era de 26 de tone în Cermei 
colectat 65 tone dc came, ritmul zilnic mediu fiind de 1950 de kg, de

In anul 1957 s-a elaborat Decretul 504 care stipula pentru fiecare comună 
cotele de viţ ei, porci şi păsări ce trebuiau colectate si cărora s-a alăturat cotă dr
cotă de lână şi cotă de ouă.176 ’ n>

s-au
carne.

Iată şi o listă cu suprafeţ ele de teren cultivate cu viţ ă de vie şi gospodariiacestora: Iată ş« Telegrama Comitetului Raional P.M.R, Ineu trimisă Sfatului popular al 
Comunei Cermei: „Dc I Mai, Ziua Solidarităţ ii Internaţ ionale, a celor ce muncesc vă 
urăm noi succese în muncă pentru construcţ ia socialismului în patria noastră!” .177

In anul 1958, au slujit cu devotament 
angajaţ i ai Primăriei Cermei:

Păşcuţ Anton 

Bora Eugen 
Majorcsik Ioan 

Popa Florica 

Mihoc Maria 

Petrica Cornel 
Bunaciu Pa vel 
Şcrban Dumitru
Vidican Nicolae Guard
Pclricaş Ioan Tehnician veterinar
Alexa Maria Bibliotecară
Crăciun Florca îngrijitor
Sabău Teodor îngrijitor.178

acel an în care se urmăreau cu rigurozitate rezultate 
enumerăm şi pe cele ce vizau activitatea culturală şi sportivă. 
1958, deputaţ ii si reprezentanţ ii primăriei au stabilit o hotărâre 

unei echipe de fotbal şi una dc oină care să participe la

Gudiu Dreana 
Vesa Ioan 
Gudiu Petru 
Popa Ignat 
Jurca Ioan 
Morar Ambrosie 
Dehelean Teodor 
Chiş Nicolae 
Vesa Ioan

nr. 58 
nr. 217 
nr. 388 
nr. 494 
nr. 546 
nr. 656 
nr. 654 
nr. 836 

nr. 598 
nr. 952 
nr. 265 
nr. 306 
nr. 864

0,04 ha ; 
0,07 ha ; 
0,08 ha ; 
0,04 ha ; 
0,10 ha; 

0,04 ha; 
0,04 ha ; 
0,04 ha; 

0,04 ha ; 
0,04 ha ; 
0,12 ha; 

0,12 ha; 
0,11 ha; 
0,20 ha.

comunitatea din Cermei, următorii

Preşedinte
Secretar
Contabil
Funcţ ionar
Funcţ ionar
Colector
Agent de încasări 
Tehnician

Iambrişko Carol 
Poleac Ioan 
Nica Ştefan 
Gudiu Nicolae 
Sasu Petru

Şi pentru a întări încă 
vrednici prezentăm lista

nr. 949
0 dată că Cermeiul,

Blaj Petru 
Popa Petru 
Vlad Florian 
Boiu Ioan 

Safian Mihai 
Ciontoş Ştefan 
Stoica Flore

a fost si 

anul 1958: 
235- croitor; 

nr. 270- frizer
nr. 286-frizeri

nr> 103- croitor 
nr- 303- croitor- 
nr-356- tâmplar; 
nr- 451--fierar 
^ 560-fierar-

Şt este o localitate de oameni

Printre 
economice şi financiare 
In şedinţ a din 14 martie 
cc vizează formarea 
concursurile

preocupările din

sportive. 
Pentru anul 1959 un obiectiv major l-a constituit amenajarea pieţ ei de

176 A. Primăriei Cermei, 177 A p ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA------------ -----------------

' 7 8 O ro ran iC rm C ' ’ D °S a r ' 9 4 7> n ia  496

Do -Snf iS n a lu k l1  d in  P r im a r

D°sar 1957, fi]»  372

ia Cermei din 25 Aprilie 1958, A. Primăriei Cermei,7 8

79



alimente, prin dotarea cu mese de beton, plăci, dale de beton şi gaid împrejrnuj^

Valoarea devizului a fost de 13.500 Iei.179
în aceşti ani statul asigură pentru salariaţ ii din comună, respectiv: dascăli 

funcţ ionari ai Primăriei Cermei, Poşta Cermei, Dispensarul uman, Dispensarul' 
veterinar, Moara Cermei, S.M.A.Cermei, Cooperativa de consum Cermei, Stat,a 
C.F.R.Cermei, Baza de recepţ ie Cermei şi Postul de miliţ ie Cermei şi
diferitelor culte existente în localitate, tichete de alimente: pâine, zahăr, petrol şi 
Un

19 642 lei, pentru biblioteca din Cermei-10 420 lei. Pentru întreţ inerea drumului Reg. 

709 Selcuş- Cermei-Ta poşs au transportat 350 m. cubi de piatră, s-au descărcat din 
vagoane, în Gara Cermei- 1000 m cub, de piatră, s-au refăcut şanţ uri pe 1000 m liniari 
iar copacii de pe marginea drumului au fost întreţ inuţ i între km 55-63. Drumul raional 

C-Criş-Şepreuş-Cermei a fost întreţ inut prin nivelare de pământ-400 m cubi 
transport de piatră- 123 m cub, tăiere acostament- 600 m. liniari, săpare de şanţ uri noi- 
8000 ni. cubi şi aştemere de balast-735 m.f cubi.

în anul 1968 a avut loc o restructurare administrativ-teritorialăTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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13 ,Preoţ il0r
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proces verbal din 31 septembrie 1959 consemnează un număr de 109 raţ ii lunare' 
Unu beneficiau şi de reducere la C.F.R.

In perioada 1961-1963 s-a construit noua şcoală din Cermei pentru
ixn'nn consemnate cateva informaţ ii. în 1961 Secţ ia de învăţ ământ Crişana a asigur 

00 lei din care s-au cumpărat 4250 kg ciment, 6597 kg var, 500 kg otel-betr)3 

materia de geamuri -52 m. pătraţ i, contribuţ ia cetăţ enilor cermeieni cu m„,

cărămizT 10 000 lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf0 ^ Voluntară de familie' Prinlăria a asigurat 65 000 de 
C JIHGFEDCBAa p n „ kg ciment> 3 m- cubl de scândură. O brigadă de constructori de l 
£■ 2 ,P ^U,“  „Pfc"  » .1*™ consliuclorilorşcolii. Luc„c, *  1
™L7da L7 S*1™ ", •> **  Genemle Cor.nTS

ere ulterior v, ^  «O S"c T"   ̂  ̂di" C'™"

fost Eugen Bora. ? ° ° P -Cennei- Secretar al Primăriei Cermei a

, a României şi
astfel Comuna Şomoşcheş a fost desfiinţ ată trecând în componemta Comunei Cermei
şj trecând de la Regiunea Crişana, la Raionul Ineu şi Judeţ ul Arad, alături de comuna 
Cermei. A apărut şi Legea 57/1968 privind organizarea şi funcţ ionarea consiliilor 
populare. Din activitatea Consiliului Popular al Comunei Cermei, din acei

care

ani,
spicuim:

în anul 1968 s-au colectat 3 tone de fier vechi care s-a predat la R.E MAT  
în anul 1968 a fost numit şi ales în continuare primar, Gligor Petru. Ca secretar 

P.C.R.era Avram Dinu. A fost cermeian şi a condus mulţ i ani, organizaţ ia P.C.R.Cermei 
(1968-1974) şi în unii ani a acumulat şi funcţ ia de Preşedinte al Consiliului Popular 
Cermei (primar). Secretar U.T.C.al organizaţ iei, din Cermei, a fost învăţ ătoarea Alexa 
Flori ca.

următoarea: SfatuI^Popt  ̂ fix  pG proprietă!ile Comunei Cermei era

8C720 lei, Fântâna arteziană 70000ti CoolS™"V?60 ^ Grădin'> Cermei 

fancu.l 6-500 lei, Baza de Recep.ie-30 000 leTv " 5’500 ,ei- ?coa,a A. 
pomp.cn 5.700 lei, Magazia presa ule!3 S00V "00 lei’ ^"iza de

Pompa de incendii 2.500 lei 180 ' °° ’ Fantana de la moară-5 800 lei

n»li  J'.1 P.M.R.din ,* lufc „„

a «| po4t ^rrS,91'" 7 IK t I ’St oT

în anul 1966 s-a forat fantâna

In anul 1970, Comitetul Executiv al Primăriei Cermei era compus din 32 de 

membri, marea majoritate fiind şefii de instituţ ii de pe raza comunei Cermei. în acest 
fel se cunoşteau bine problemele din fiecare unuitate economică, şcolară sau culturală. 
Se puteau dezbate aceste pioblcme şi se luau măsurile ce se impuneau. Trebuie 
subliniat, pentru cei de azi, că politica P.C.R. prin strategiile sale era impusă peste lot. 
Era greu să tc opui unor politici comuniste riscai foarte uşor să fii  scos din serviciu. 
Adunările cu cetăţ enii comunei erau în fapt rapoarte conforme cu politicile P.C.R. în 

aceşti ani în comuna Cermei, incluzând Şomoşcheşul şi Avram Iancu s-u consemnat ca 
lealizări: fundaţ ia la Dispensarul uman, amenajarea gardurilor de la şcolile din Cermei 
şi Şomoşcheş, Căminul cultural din Avram Iancu, lucrări de îndiguire a Canalului 
„ C*m-Tăul, 2 săli dc clasă Ia Şcoala Generală Şomoşcheş precum şi multe alte lucrări 
m Flccarc din unităţ ile economice din Cermei. Importanţ ă mare au avut extinderea 

rC'C C' plectricc în Avram Iancu, renovarea Căminului cultural din Cermei şi 
constituiiea Comisiei dc judecată din Cermei, prin care mulţ i cetăţ eni au fost scutiţ i de 

1 Pui taţ i în tribunal la Ineu sau Arad. Rostul acestei comisii era de a găsi sancţ iuni 
mai uşoaic, pentru abateri de la legile ţ ării. Preşedinte al acestei comisii a fost Neamţ iu 

Radu1 , SfCIClai F,’ncl *nv- Pluton Veniamin iar membrii ai completului fiind, Szafian 
4 şi aioicsik Ioan. Sc aplicau amenzi uşoare şi se căuta împăcarea între părţ i, în 

I unor conflicte sociale sau familiale. ’

492 T an" 1969-1970 au l°st aleşi şi activau ca deputaţ i locali: Mihai Popa, nr.

Nan nr nr‘ ^67, Fetru Flonta (Şomoşcheş) Anton Gudiu, nr. 821; Nicolae
Inon o,11 7 ^ Alexandru Tomut din Cermei, nr. 252. Comisar militar al Raionului
•ucu era ioan Moţ .

ga. j  )976 s~a realizat şi recensământul animalelor de către o comisie formată 

' non'0 ^lacllmlr’ Blalon Veniamin, Vesa Aurel, Blaga Ioan, Rufu Mircea şi

Activitatea notarială din Primăria Cermei consemnează că în 1970

, vărui rea 
economie de 600 

a,te lucrări în 500 de iorc cu
de 100 de arteziană la 100ore.

llle $i muncă patriotică 

le ore de

S-a realizat actualul 
cu valoarea de 750 de lei.

locul doamnei Popa CannS™ d”  1965 * ca

o m palraţ i, refaceri de şanţ uri- sarT' ^ Plelri?- 85 m 1.7. [!măna Cermei s-au 
s-au p anlat pe marginea drumuriior 3oo™ m‘ari. s-au defrişat «„Jf" de ac°stamente-

300 de Plopi, cheltuiell^ 5700 m liniari, de spini, 

PerRru şcolile din Ccimei-

monument al

muncă patriotică,

179 — —^

180 a p"0®™ 6' D°Sar 1959. Dle 62 şi Qo 
A. Primăriei Cermei Dosar I965 ? 9°

!
din:
Boruţ Mi

8 0
s-au
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efectuat următoarele lucrări: înregistrări-181; autentificări-4; alte operaţ iuni; 177, tota, 
taxate- 1377.181 6 Răspunsul la chemarea la întrecerea socialistă.

Cu ducciea la îndeplinite a prezentelor decizii se încredinţ ează: preşedintele (Elena 
eş), vicepreşedintele, (Cornel Bogorodiţ ă) şi secretarul biroului executiv (Elena 

lleş) Se comunica deputaţ ilor consiliului popular local, invitaţ ilor şi Comitetului 
Executiv al Consiliului popular al judeţ ului Arad-secţ ia de administraţ ie locală de stat, 
control şi secretariat.

Poiectele vizau perioade de 5 ani şi proiecte anuale, trimestriale sau lunare, 
unctez pentru cei care n-au trăit acei ani, că la aceste adunări 

obligatoriu sau ca invitaţ i toţ i şefii instituţ iilor şcolare, culturale, 
de pe raza comunei şi în cuvântul lor arătau realizările

S-au desfăşurat 2 şedinţ e dc pregătire militară conduse de ca re. Marin Căljn. 
n.8 sept. 1940, având grad de sublocotenent în rezervă şi Vasile Leucuţ ia n. 16 martie
1938, având gradul de soldat.182

Comisia de judecată de la nivelul comunei Cermei a rezolvat 18 cauze dc 
împăcare şi 6 cauze au fost trimise la Tribunalul Ineu. Preşedinte al comisiei a foS| 
Veniamin Platon, secretar al comisiei a fost loan Petricaş iar membrii Comisiei de 
judecată au fost: loan Dobay, loan Popa şi Vladimir Bandalac.183

Prin Adresa nr. 412 din 25 03 1972 se raportează că suprafaţ a comunei 
10.830 de hectare. Ceimeiul 
locuitori.

participau 
sanitare, economice,

. ................ sau nerealizările din unitate,
motivând cauzele nerealizării indicatorilor de plan şi terminând cu un angajament 
mobilizator pentru realizarea tuturor sarcinilor unităţ ii respective.

în acei ani pe lângă Primăria Cermei funcţ iona o secţ ie de prestări servicii, 

având angajaţ i şi prestatori: zidari, dulgheri, croitorie bărbaţ i, croşetat manual, femei, 
designer, (Dănuţ Petru, viitorul pictor bisericesc) serviciu dc montă (tauri 
armăsari) şi chiar crescătorie dc iepuri şi păsări. într-un raport 
existenţ a instalaţ iilor de biog^z la cetăţ enii:

Pârv loan

este de
are 2600 de locuitori iar Şomoşcheşul are 1500 de

Pentiu perioada 1970-1972 sintetizez din lucrarea monografică a profesorului 
icolae (A Iepuraşului): Peisajul arhitectural al Cenneiului s-a îmbogăţ it nri« 

re caua e înaltă şi joasă tensiune, toate gospodăriile individuale si instituţ iile do nrZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f i in d  e iec tr i f , ca te' c ir c u ,a ! ia r d e p c
prevăzute cu

Vlad

vieri, 
se consemneazăcomune,, a trotuarelor în suprafaţ ă de 12 400 m p. Străzile sim!

p eT L " :  X ;  X ; d t  x 26 300comunei Cermei şi constitueX film, mt i ^ 0 ambl!m!a P^cută localităţ ilor

făcut balastarea drumului Avram Iancu-Cennei Lf 6"' f  Sanătate' In ultimii ani s-a
Behu. Drumul dintre Cermei si Şepreus lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfat ’ ®l'randu-se as,fel o bună legătură cu 
d=rdet,„  Cmh, . ('9721 “

nr. 781;
Stanca C-tin 
Morar Dorel

nr. 148; 
nr. 938; 

nr. 1016;Fărcuţ a loan 

Damian Gheorghe Şomoscheş, Nr. 555 
Aveau şi utilizau panouri solare:ne mtiere, cu Ineul şi

Iată şi un portofoliu de documente si 
Comunei Cermei rezultat în şedinţ a Hin ie 
Cultutal Cermei, la orele 12. ’ ^

Proiect de hotărâre 
teritorial;

Baza dc recepţ ie, Cermei 4 panouri; 
C.A.P. Cermei?' hotărâri ale Consiliului 2 panouri;

2 panouri;
2 panouri;
5 panouri;

S.M. A. Cermei (Centrul de reparaţ ii) avea în uz 55 de panouri 
solare cu care se încălzea apa dc la baia zilnică pentru salariaţ ii unităţ ii şi apa caldă 
pentru bucătăria proprie a centrului.

Ca unul care am trăit acei ani, nu pot să nu menţ ionez obligaţ ia salariaţ ilor de a 
face contract anual, la porc şi ouă, şi obligaţ ia de a lucra în acord o jumătate de porţ ie 
la C.A.P. Cermei sau Şomoscheş. Personal, eu, dascălul loan Nagy, m-am revoltat 
spunând primăriţ ei, Elena Illeş şi directorului de şcoală, prof. Vlad Nicolae, că eu am 
venit în Şomoscheş ca învăţ ător nu cooperator. Asemenea mie, era mereu revoltat de 
regulile impuse profesorul Călin Marin, care nu se conforma indicaţ iilor politice, 
şcolare, ale momentului.

— popular al 
ORniNRA n5, desfii?urată la Căminul 

penir» adopiarcaplanuluidedezvohare^^

Pi'oieci d, hotărâre pemm ,dop„ra . “ »“ »<«.» î„  profil

alimentare a comunei Ce,mei £ S? *«'« «

Proiect de hotărâre pentru adoptarea h, . , .
Programul privind aplicarea măsurilor?^™”*'  Ce™ei;

agroalimcntare şi bunuri LXstrMe^ i P°PUla!iei diTlm aWoaPr°vizionare peni™ 

Raport privind modul de soluţ iona^'Ĉ°nsumPerimH X* 3 Cermei cu produse 
audienţ e, propuneri, în anuUMS 3 *  '985'30 IX ^
Raportul Comisiei de Judecată nm • 3 6 de cetăţ eni prin scrisori,
prezent; P 'Vlnd activitatea desfij

activitatea

C.A.P. Şomoscheş 
C.P.A.D.M. Cermei 
I. A. S. Cermei

agriculturii şi industriei
186

asigurarea unei bune

Coraportul comisiilor 
cooperalivizate;

?Urată de la alegeri până în 

desfăşurată pentru zonele

permanente n,*; Politizarea accentuată a întregii activităţ i sociale poate fi constatată şi din 
următorul pasaj - Raport de activitate pe anul 1988- pentru înfăptuirea obiectivelor şi 
programelor de activitate ale Consiliului popular al Comunei Cermei, din care citez:

„In strânsă legătură cu dezvoltarea comunei, sunt necesare preocupări pentru 
continuarea acţ iunilor de sistematizare a teritoriului localităţ ii, în conformitate cu

Pnvind

181 "
m A.Pr.Ccrmei, Adresa 1374 di 

Ibidem Dosar 8
183

ibidem Dosar 8
n 4 ianuaric

X2,d os. 8ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1X4

Vlad Nicolae, Monografia Co 185
’ A. Prim. Cermei, Dosar 1985, Decizia 1, p. 361 

IXr> A. Prim.Cermei, Dosar 1985, p. 161
munei Ce

rn% 1972)
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perimetru^onst16-^6 Plenara CC- al PCR- din iunie’ 1986' A f°Sl definitivat

din care >*

...................1336 t.;
..................... 7 2 t;

...................1 7 0 t;

Carne de pasăre....
Lapte de vacă.........
Lapte de oaie.........
Ouă..........................
Legume.................
Fructe......................
Cartofi...................

noul
am depistat terenurile intravilan, cu case părăsite, în număr de 9 

în toate s tT d.emoIat’ iar terenul a fost redat agriculturii. (Trebuie să menţ ionăm că 
demolare83 ° JIHGFEDCBAh  ?1 0raşele României a pornit o mare campanie de sistematizare, de 
organizaţ ii ?dj * ,mUtare for?ata a locuitorilor. Contra acestei politici s-u ridicat 
legătura' ci 1 !ntJeaŞa lume> protestând către Guvernul României, încercând să ja 

legătura rn aut°rităţ i române. Sate din Franţ a, Elveţ ia şi Germania au luat

putem artÎTăîn iLTlST*  ^ g0Sp0,dănre înfr™ţ are a localităţ ii 

văruit faţ adele caselor 88> pe semf ,ruI I, s-au real.zat 5 km de străzi pietruite, 

întreţ inut spatiile verzi deL °C“ '"ţ elor proPnetate personală, ale cetăţ enilor, s-au 

s"  ° Someze, fi

evidenţ iem faptul

Came de porc 
Carne bovină. 
Came ovină...TSRQPONMLKJIHGFEDCBA tlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A t.
• • 6650 hl.; 
....1033 hl.; 

100000 bucăţ i; 
.. 510 t.; 

....210 t.;

proiect

Cermei, 
s-au

150 t.
Pentru aprovizionarea tuturor locuitorilor sc vor asigura următoarele produse: 
Ulei comestibil .22 mii de litri;  

24 t.;
.24 de t.;

Zahăr...................
Făină dc porumb 
Paste făinoase

Sc va asigura dezvoltarea bazei tehnico -materiale a comerţ ului prin darea în 
folosinţ ă a 350 de metri pătraţ i de spaţ ii comerciale şi se va asigura o recepţ ie calitativă 
a mărfurilor respectarea ordinii şi disciplinei din fiecare unitate comercială precum şi 
normele de etică profesională, dc etică şi echitate socialistă din fiecare unitate 
comercială.

comunei din venituri n, ■ ■ , prlma parte a anului 1988
I Bunei nrn proPni’ după cum umiează-

■ Buget propriu - venit planificat- 1057,5 lei

o * "i . Cheltuieli : 803 4 lei
2-Contnbuţ .e bănească : plan- 679,01c!

s-a asigurat finanţ area 6 t.

realizat- 937 
realizat- 755. 
realizat 569

88,6%
95%
83,8 %

Investiţ ii; 43.000 lei 
ind. mică-3. Prestări servicii :

4. încasări
rea liza t

numerar: 980 4 ~ rcaJizat
5.Muncă patriotică: 1250’ realizat \\22 114»/ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ss is \\i

■ gând i la
economică, in Cermei, tog,t, ,] c„ 1" '«“S “MunL ' 
meritele celor din Primăria Cermei- nr' d rata valoare SOeni- actIvltate social- 

secretar foan Ghercu, inginer consrn Elena IileŞ, vicen • “ Ş' '1U exageiăm nici 
pe comună, Avram Creţ , delegat al sătuli’; î3" °Pri!oiu. Dorel'Î C°rncl B°gorodi!â’ 

Dar iată cât de politizată era îm A ram Iancu). Morar’ secretar U.T.C.
„Biroul executiv al Consiliuluî'pf a,Ctivitalesocialăi d

perfecţ ionării stilului şi metodelor de ar Cermei o RaPortul continuă aşa: 
activităţ ii de înfăptuire a hotărârilor Mizării V*?6* 1 “ e deosebită
Naţ ionala a PC.R. şi indicaţ iile date de t ! tC de C°ngresul 'j3' mai bune condiţ ii 3 
al partidului” (A.Prim.Cermei, Dosar M 7/,^'Nicote cL" XlII -lea Conferinţ a 

Cermei’ P- ,4>- 5/I988, Rap0rt |Ca.u?escu, secretar general
orip,anificati . P r‘ '’^irea cu activul din

-Sia,CS 7̂carestipulează;

0fnunei Cermei:

43 000 100% 
243,4 139%

175,0 In anul 1988 alături de primarul comunei, Elena Illeş erau în funcţ ia de 
viceprimai Ioan Fărcuţ a iar secretar al Primăriei Cermei era Ion Ghercu.

Intre anii 1990 şi 1994 organigrama şi personalul primăriei era următorul:
Cornel Pctrică- primar;
Ioan Jula- viceprimar;
Floare N agy- secretar al Primăriei Cermei;
Petru Trif-contabil şef;
J'lonca Toma - agent agricol; 

ctru Vidican - casier;
°an Opriţ oiu -inginer constructor;
0an s»mon -tractorist.

:

i

187

Primăr' ' Ca ma* mare real>zare a primarului Cornel Petrica este legată de noul sediu al 
paraei'r' ,Ccrmei' DuPa cc mulţ i ani de zile clădirea veche a primăriei a fost în 

BiŞut "d’ ,. pa cc mu4' ani primăria a funcţ ionat într-o casă naţ ionalizată (cea dintre 

'n-am '' 3 l™entară_---Când după Revoluţ ie s-a pus problema construirii unei noi clădiri 
statului” 1™3™1 printre cci sceptici văzând ce greu se ridică anumite construcţ ii ale 

!a Bucur f1ULl1 CSte al primarului> Petrica Comei, pentru că a mers de multe ori direct 
fost inau ^ *' S-~3 zballd cu susţ inerea şi coordonarea lucrărilor şi astfel în anul 1997 a 

celor careUr3ta actuala Primărie. O adevărată mândrie a celor care au proiectat-o şi a 
au construit-o! Doar că între timp a mai trebuii întreţ inută şi modernizată, 

viceprimarăn ^ şi alte lucrări edilitare în Cermei şi Şomoşcheş. Pentru că 

a fost perso 1 3n iUla 3 f°St din Şomoşcheş voi enumera câteva din realizările în care 
funcţ ionat s" h  lm?licat> fâră a -Şi putea atribui de unul singur meritele. în Şomoşcheş a 

u după Revoluţ ie o „Bicărie” în care erau: taur, vier comunal şi armăsar.

;

;

Să reţ inem şi alţ i doi indicat 
Livrările la fondul de stat prin

j
187 . ""

A.Prim.Cermei, Tabel.p.7, Dosa
'
;

ar 1988 i
:

8 4 1X8 :A.P.c
crniei.Hotărârea Nr. 4 din 27 iianuarie 1987, semnată de primar Illeş Elena).
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Aceştia aveau nevoie de hrană şi trebuiau asigurate condiţ ii de stabulaţ ie şi înmulţ ire. 

Viccprimarul Jula a asigurat cele necesare. în acea perioadă s-au mai reparat poduri şi 
fântâni din Şomoşcheş şi Cermei, animalele de pe păşunile comunale aveau apă de băut 
şi jgheaburi speciale de adăpat.

în legislatura 1996-2000 au făcut parte din Consiliul Local Cermei următorii: 
Aurel Cioară, Gheorghe Cazacu, Petru Dănilă, Andrei Sobosloi, Ioan Fărcuţ a, Angelica 
Pintihe, Nicolae Vlad, Gheorghe Ţ ole, Petru Lazea, Matei Terchet, şi Maria Costea. 
Studiind „Statutul cadru”  al comunei Cermei din anul 2000 reţ inem că:
Populaţ ia comunei Cermei era de 3019 locuitori din care: 1835 la Cermei, 1010 la 
Şomoşcheş şi 174 locuitori la Avram Iancu.

Din totalul populaţ iei 2658 sunt români; 260 sunt români de naţ ionalitate 
naţ ionalităţ i1 ^ SUm r°mâni de na*ionaIitate Sermană- Restul, de 85, sunt de alte

din Avram Iancu şi s-a amenajat un trotuar în faţ a Bisericii Ortodoxe, precum şi dalarea 
sântului din fata Bisericii ortodoxe Avram Iancu.

’ Strădaniile şi calităţ ile manageriale reale ale Primarului IoanVesa Daniel pot fi  
subliniate şi în mandatul 2004-2008, când altă multitudine de realizări poate fi

punctată.
S-a obţ inut suma de 1,5 miliarde de lei care s-au investit în modernizarea 

Gropii de gunoi şi care va deveni treptat o adevărată groapă ecologică.
Pc linia fondului funciar şi a împroprietăririlor prin efort comun al 

funcţ ionarilor din primărie s-a terminat acordarea Certficatelor de proprietate şi a

titlurilor.
Datorită unor relaţ ii dc colaborare cu prieteni şi primării din mai multe ţ ări, 

U.E. s-au primit spre folosinţ ă: o salvare, pentru urgenţ ele medicale, din comună şi o 

maşină P.S.I. pentru intervenţ iile la incendii. Deşi costul transportului şi înscrierea au 

avut preţ ul dc 3000 de curo, suma a fost achitată de donator.
Pentru a se asigura un transport mai rapid şi mai sigur al elevilor din 

Şomoşcheş şi Avram Iancu la şcoala de centru, s-a intervenit şi s-a obţ inut un autocar 
de 19 locuri. El este folosit şi în deplasările echipei de fotbal, în special a juniorilor.

Copiilor de grădiniţ ă şi şcolarilor din Cermei şi Şomoşcheş li s-au acordat 
cadouri cu ocazia Crăciunului şi Anului Nou şi la încheierea anilor şcolari, când s-au 
cumpărat cărţ i şi li s-au acordat sume dc bani, ca stimulente premiale.

Şi în acest mandat s-au (acut lucrări de întreţ inere şi pietruire de străzi în 

Cermei şi Şomoşcheş şi reabilitarea sau realizarea de noi trotuare, în toate cele trei 
localităţ i, aparţ inătoare de Cermei. A supravegheat aceste lucrări şi viceprimarul Petru 
fitaş, din Şomoşcheş.

La Liceul Cermei s-a cunpărat mobilier nou pentru laboratoarele şcolii, iar 
peniiu copiii mici s-a amenajat un parc al copiilor, lângă grădiniţ ă.

La Grădiniţ a Cermei s-au făcut ample lucrări de reparaţ ii atât în interior cât şi 
,n cxlerior> toate sălile au fost zugrăvite şi s-a schimbat mobilierul, Grădiniţ a Cermei 
nnd un adevaral centru dc învăţ are adecvat secolului acesta.

La Şcoala cu clasele I-iv  din Cermei s-au făcut amenajări şi modernizări, s-a 
,ntr°dus apă potabilă, 
padimentat

constituiÎdiTn !l egeuil0r d'n 4 Umie Şi 18 iunie 2000’ Consiliul Local Cermei 
au fost ^  COnSi’ 1UUi '0CaL COnS",Crii

viceprimar este Coste! Stanca si LLtar alSmT ' T' ^ l0a" VeSa Daniel- 

votat la 14 iulie 2000, cu majoritate de voturi si a fmt 4 PT® Nagy' StalUtul a fosl 
Ca bilanţ al activităţ ii Pnlă deCOnsil,ul local.

Ioan Daniel Vesa am consemna, câteva realizări dîn pCe™aSooLnn41a,'Ul 
Luncuţ a din spatele fostului JIHGFEDCBAIA sL. ,.2000~2004: 

care preia apele de ploaie din comună. 3 rea lzat un canal de deversare
La Căminul cultural Cermei 

de peste 50 de ani.
S-a realizat o sală de 

bănci, s-a schimbat

este

189

cermei an,
In zona

s-au înlocuit fereslrele, uşile şi pardoseala, vecheTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. u  U?T  j;'::  5i 80 *

S-» desfundai «nai*  fe *  <**-

O bună scurgere a apelor pluviale. Cele dc Pe margine rP,l; . . lf  .
Prin investiţ i, de peste 150 milioane , . . ’ 'Ca,12a'ld— astfel

Cermei, s-au dotat mai multe q p iw 0 lei s-a moderni, , 
încălzirea de iarnă s-a înlocuit combustihiM ,C'lculat°are si lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAii  m°blhei'ul Primăriel 
mari economii financiare. lichid eu comb ?.piIrnante> iar pentru

în Şomoşcheş s-au lăţ it trotuarel ^ ^ S°lld’ reaLzându-se

acestora şi s-a lungit reţ eau de trot 
trotuare de 80-120 cm lăţ ime.

Pentru mai buna iluminare de 
fiecare în valoare de 3 milioane bucata 

S-a introdus cablul TV în c
favorizând instituţ ia şcolară care este semfr!?’ ia cetăţ eni *• ,

Pentru a-i ajuta pe cei H elevi ?e de tâ  de abon ‘J3 ?c°alâ, accst contract 

maşm, personale s-a asigurat pentru aceşti , ' Avram Ianc W lunar-
v‘ Ur> niicrobu2 ţ f nu.,11a' naveteze cu 

~au Pietruit unele străzi

1

grup sanitar modern, s-au schimbat ferestrele şi uşile, s-a 
cu gresie şi s-au adus bănci noi în fiecare clasă, 

fost ^coaja din Şomoşcheş s-a modernizat şi ea prin proiecte dc reabilitare rurală. A  

M FdTMmCrilUl Profesorului* Ioan Nagy care a lucrat 4 ani într-o comisie la 

din V  * 10nalC ?' a reuşit să obţ ină mai multe proiecte, în valoare de 7 miliarde de lei, 

jţUrnj 1C s au «cfăcut în totalitate şcoala, acoperişul, interiorul, curentul electric şi 

studii- ’ PleCUm şi dotarea cu mobilier nou şi modern, adecvat învăţ ării pe centre de 
cchipde P0UlVU speciflCLllui de grădiniţ ă sau clase pregătitoare. Oamenii noştri şi 
Profesor m  ^ de primărie aLl efectuat toate lucrările de la Şcoala Şomoşcheş. 

viceprimari °an Nagy a fost permanent supraveghetor şi coordonator, alături de 
q 111 <T.aic aveau răspunderea asupra acestor investiţ ii.

■ trebuie S-Ca lzare deosebită în Şomoşcheş este cea legată de asigurarea cu apă de băut 
care a vaier1(ecunoaştem că Ioan Nagy a obţ inut proiectul de forare a unui puţ , lucrare 
dotat statialal 6°° de milioane, apoi, Primăria Cermei, a făcut aducţ iunea la stradă, a 

Şomoşcheş aL ° pornpa mai mare şi a montat o cişmea la colţ ul străzii. Astfel ca şi la 
’ tmentarea cu apă este o realizare certă, concretă de mare valoare socială

!

asif.1 aVeaU doa
aslfel ca, Şom f40 de 

°Şchcşul
uare,

CnL dublând lăţ imea 
aic 7000 de metri de

PCSte de lămpi speciale
noapte s-au

montatA

t
1ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 8 9
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•“ în Primăria Cermei constată că doamna Rodica Plcş este o persoană volubilă, 
zâmbitoare amabilă cum nu mulţ i funcţ ionari sunt. Apoi aflând problemele pentru care 
ic adresezi primăriei îţ i dă cu amabilitate îndrumările necesare în aşa fel încât exclami 
Cc funcţ ionar bun!” . Doamna Adriana Lucica Demetrescu, născută în 30.11.1957 

îndeplineşte funcţ ia dc secretar al primăriei, din anul 2001, ca absolventă a Facultăţ ii 
de Drept şi având studii economice o putem caracteriza ca „super meseriaş” . în toţ i 

aceşti ani de când lucrează în primărie a dovedit seriozitate, corectitudine şi 
amabilitate. Cu certitudine activitatea anterioară de contabilă la A.E.C.I.P. şi profesoară 
la Grupul Şcolar Cermei au dczvoltat-o calitativ astfel că stăpâneşte toate pârghiile 
activităţ ii de secretariat din Primăria Cermei.

Domnul inginer loan Opriţ oiu fiind absolvent al Facultăţ ii de Inginerie din 

Timişoara, îndeplineşte funcţ ia dc consilier pe probleme de urbanism, în comuna 
Cermei dar şi în comunele Apateu şi Mişca. Probabil câmpul de lucru întins şi 
diversitatea dc probleme îl apasă dar totdeauna răspunde cu calm şi bunăvoinţ ă oricăror 
probleme. Poate şi Divinitatea îl ajută şi nu putem să nu rememorăm anul 1988-1989 
când s-a încercat scoaterea lui din Primăria Cermei, numai pe motivul credinţ ei 
adventiste. Cu siguranţ ă este fericii că a sprijinit construcţ ia Bisericii adventiste de 

Ziua a Vll-a din Cermei, este mândru dc cei doi fii,  este mulţ umit de tot cc a realizat pe

şi edilitară.
In aceşti ani de mandat primarul loan Daniel Vesa ajutat de vicepi imarul Sever 

Borha, în concordanţ ă cu hotărârile Consiliului Local, prin cei 11 consilieri comunali 

se leagă de frumoasa fântână arteziană din centrul comunei Cermei  ̂cea care noaptea 
dă o feerie de culori şi de plăcere senzuală şi estetică, apoi cele două sensuri giratorii, 
cel din centru şi cel de la ieşirea spre Ineu, centura ocolitoaic a comunei, asfaltarea 
tuturor străzilor din Cermei şi 2/3 din Şomoşcheş, amplele lucrări dc înfrumuseţ are a 
parcurilor de pe străzile principale din Cermei, dalarea şanţ urilor, construirea şi darea 
în folosinţ ă a pistei pentru biciclete, sunt doar câteva din cele mai recente realizări
edilitare din Cermei. Niciodată Cermeiul n-a fost atât de frumos, atât de modem şi atât 
de iubit.

Credem şi trebuie să considerăm că cei care au realizat toate aceste obiective 
social- edilitare formează o „familie.”  Este Familia Primăriei Cermei despre care vrem 

să consemnăm câteva consideraţ ii:
loan Daniel Vesa născut la 21.03.1969 s-a numărat în anul 2000 când a 

cunoscut î plmar lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPrmT ^ î™ tineri Pretenden!j la o asemenea funcţ ie. EraZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

x .” r j  *  E ," ‘ “t ° »  »
gospodăreşti încă din primul an de mandat A urmat al ÎT “  "i*  rcaIlzan edi,ilar' 
care primarul şi consilierii, funcţ ionarii dL priZe  ̂m3ndat *

de excepţ ie. Ele au fost enunţ ate mai sus si de aceea râmf™',° "lUltlme de reallzărl 

primarul loan Vesa Daniel este „Omul potrivit la loc I —T 3 !'mpla concluz,e că 
primarilor care s-au perindat în Cermei cu ccft H' P°tnvit ‘ar mb'-un clasament al 
primul loc. Este gospodar şi acasă având o gosnodă!; Z Daniel Vesa Poalc fi pe 

Alt  membru din f.mllt... Prim» £ "  1

Este născut în Beliu la 13.11.1970 s‘ 1 Sever Ioan Borha. 
zootehnist. A lucrat din 1989 până în 1992 la Cn.-,3 ,°nTlal Pr°fcsional ca tehnician 
unde s-a dovedit un bun profesionist. Desfiinţ area T ,™' de porci A.E.C.I.P. Cermei 
sa treacă pe funcţ ia de tehnician veterinar la c2 Unităti economice l-a obligat 
astfel s-a impamantemt cu munca în Cermei iar pnn c?- medica|-veterinar Cennei şi 

n anu stapamt de gândul să facă mai m u °ne S~a ®cut cermeian.

stt’swiss-J tr;a -acum acest cuplu mauagetlal a,e bl""V' ll««or |.a .„'  “ ţ
Zi de zi viceprimarul Borha suprav h C rmei- incicaeic ş

Cermei şi Şomoşcheş cerând Ia nevoie _2?heazâ munca echin„i 
atunci când munca pe teren o impune r J’n pnniamlui san ? Care muncesc “ ! 
sportivă din Cermei, de fântânile din r Satlsfacţ ic amim °ferind soluî>i ProPr“  

Cermei. de scenele pentru spectacolul devT-’ Ş‘ Ş°m°ŞchM T dL B°rha de baZ3 

reabilitarea parcului din Şomoşcheş sau d fi?’ arnenajate în p Pl3'a acoperită din 
vorbe deşarte, sunt vorbe şi cuvinte aconJ. '31081,1 cămin JIHGFEDCBAh ; T®' şi Şomoşcheş, de 

Continuând să descriem „famili ■ n faP(e. 3 Avram lancu. Nu sunt 
doamna Rodica Pleş născută în 29 i j 1gP"măriei Ccrmej'> 

îndeplineşte funcţ ia de referent dar esio Cea cam loc,,- V°m Prezenta pe scurt pe
GSte Ş1 secre,ară în Cermei la nr. 725.

°u a Primarului şi oricine

plan profesional şi familial.
Cristian Roşea, născut la 14.01.1985, originar din Cermei, ocupă funcţ ia dc 

contabil şef. Şi-a completai studiile universitare la Facultatea de Ştiinţ e Economice a 

Universităţ ii Aurel Vlaicu, din Arad, făcând un masterat şi implicându-se în mod direct 
în toate activităţ ile economice şi financiare din Cermei. Tinereţ ea, seriozitatea şi 
bunătatea sufletească se îngemănează în contabilul adevărat şi omul dc valoare.

Doamna Aurora Goldiş, născută în 13.09.1957, domiciliată în Cermei, la nr. 
758, este directorul compartimentului economic al primăriei Cermei. Cu experienţ a 
acumulată ca şi contabil şef la I.A.S. Cermei şi S.M.A. Cermei s-a angajat în Primăria 
Cei mei în 2006 dovedind reale competenţ e contabile, cunoştinţ e profesionale, 
corectitudine şi perseverenţ ă, dispusă oricând la eforturi suplimentare, îşi dozează 
munca şi timpul pentru ca toate lucrările să fie terminale la timp. Cu certitudine aceste 
calităţ i se formează doar în colectivele în care se munceşte cu adevărat.

Simona Ardelean în calitate dc consilier personal al primarului a adus suflul 
Unci'csc Ş' nou al activităţ ii proiective de bună calitate crescând astfel numărul de 

Proiecte elaborate dar şi cel dc proiecte aprobate. Expertiza sa contabilă şi studiile 

stei ale voi ajuta în viitor primarul să lucreze pe linia legislativă corectă. 
ţ P'oricaToma, născută la Beliu la 01.01.1963 originară din Mocirla, domiciliată 
lrcn|C"T'’ la numarul 302, lucrează în Primăria Cermei din 1990. A parcurs mai multe 

faculr " ,0nalc’ lucrând la diferite activităţ i iar astăzi când se declară Licenţ iată a 
pentru "■dC Asistcntă Socială, Aurel Vlaicu,' Arad, îndeplineşte funcţ ia dc inspector 
Prim/.aS'Tnţ ă sociala- °ar câte nu face doamna Florica? Ajută la orice c necesar în 

coordon' ajutoare alimentare în Cermei şi Şomoşcheş, venite de la U.E.,
familiale activilatca stelară şi multe altele. Mereu zâmbitoare şi lăsând grijile  

tc o Parte se dedică în totalitate serviciului.
referent st°mnUl T?odor Gheorghe Plcş, născut la 10.04.1965 îndeplineşte funcţ ia de 

Disponibil *nlocmind cu asiduitate toate documentele ce ţ in dc stai ea civila.
1 0r»când e nevoie şi nu dc puţ ine ori după placul şi pretenţ iile cetăţ eanuluiTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:
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Boloc Fclicia, născută la 30.01.1965 în Cermei, a lucrat la Primăria comunei 
Ccrmei ca inspector impozite şi taxe din anul 1993 până în anul 2012, fiind o bună

profesionistă.
Angelica Pantca a funcţ ionat din 1986 până în 1989 referent, la secţ ia 

macrame, iar din anul 1989, până s-a pensionat a funcţ ionat ca agent fiscal.
Au mai funţ ionat: Emilia Selegean în calitate de referent şi Dacian Pantea în 

calitate de agent fiscal. Actualmente este şofer pe microbusul care transportă elevii la

„Tco”  se dovedeşte om cu suflet bun şi bun profesionist.
Domnul Petru Vidican, născut în 09.03.1962, în calitatea sa de referent şj 

încasator de taxe şi impozite etalează o experienţ ă de aproape 30 de ani acumulată în 

Primăria Cermei. Lucrând în mai multe compartimente a învăţ at şi ştie, este dorni 
înveţ e şi vrea, pentru el nu există vorba „ nu se poate” . Cu mare plăcere însot 
echipa de fotbal şi trăieşte bucuria victoriei sau

c să
ţ este

durerea înfrângerii de pe terenul dc 
sport. îndeplineşte şi alte sarcini precum cea de arhivar, magazioner, sarcini prin care 
dovedeşte că „  omul bun la toate se pricepe!”.

Domnul Gheorghe Moţ , născut Ia 24.10.1962 lucrează în Primăria Cermei din 
1994, la ora actuală fiind şef S.V.S.U., funcţ ie în care se implică prin diverse acţ iuni 

fi:  întocmirea planurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, acţ iuni organizate 
de I.S.U. Arad, activităţ i cu şcolarii din Şomoşcheş şi Cermei şi nu în ultimul rând 
acţ iuni directe la stingerea oricărui incendiu în calitate de şofer pe autospecială
2lc Af„ D_na M.aria"a Mo''ar’ estc născută 'a 23.04. 1963,'şi domiciliază în Cermei nr 

.“ndeofin I, ? COnsilier financiar>la departamentul (axe si impozite unde

SăSTcSB “ s,t ~id “  lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7*
dansuri moderne si grupuri de săriră sMirne aT''”  7ţdansurl Populare locale. 
Liceului Cermere^^diSiZr “  * blb"W“ ar 

numele între activiştii culturali ai comunei. ’

aleşi să hotărască destinde'comu^riCermÎr ^ ^nSilieri '°Cali’ oamen" care au fost 

Petru Brânduşe (A Burdi); ln manda,ul 2012-2014:
C-tin Stanca

şcoală.
Doamna Florica Nagy şi-a început activitatea în Primăria Cermei, în anul 1979, 

pc postul dc funcţ ionar principal. Avea studii medii, ca absolventă a Liceului Cermei şi 
acumulase o anumită experienţ ă în munca socială ca educatoare, învăţ ătoare şi 
profesoară suplinitoare. Dornică să sc autoperfecţ ionezc a studiat cărţ i de specialitate şi 
a cerut sfaturile funcţ ionarilor cu experienţ ă din primărie: secretarul Ioan Nica şi 
contabilul Ioan Maiorcsik. A muncit cu devotament, zilnic, chiar mai multe ore decât

cum ar

scria în program, pentru că a dorit ca totul să fie perfect. Şi-a ajutat colegii mai tineri la 

întocmirea tuturor documentelor, rămânând după plecarea domnului Ioan Nica un fel 
dc „Ştie tot” . A avut asemenea soţ ului, Ioan Nagy un crez deocheat „serviciul înaintea 
familiei” . în perioada 1982-1989 a îndeplinit funcţ ia de agent fiscal iar în anul 1989 a 

fost aleasă dc către revoluţ ionarii din Cermei, ca secretară a Primăriei Cermei. în urma 
concursului organizat la prefectura judeţ ului Arad a obţ inut legal postul dc secretar al 
Primăriei Cermei. A funcţ ionat până la pensionare.

comunal si al 
CU cartea. Prin tot ce a realizat şi-a înscrisihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(A  G a zd i);
Cristian Şandor (A Paşchi);
Adriana Morar (Şomoşcheş- A  TâcâiV
Râul Sucigan (Şomoşcheş-A L, CioarăV

Mar,ana Benţ c (A lui Bcnta)- 
Radu Negrea (A.Iancu- A Iui 
Leonlin Suciu
Izabclla Neidenbach (A lui Andris)
Cristian Sas ( a Dăvidii).TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'

Negrea);

l
Sunt şi lucrători 

vrednici muncitori îi 
S im  ion,

angajaţ i care execută
Viorel Horga, P^tm'Mnr .Conlinuare: DaTR,!?'8* 1 dc aclivi,a!'- Pe acc's" 

Crăciun, Viorica Huiedan Ioan CiT’ °an Jcca,°’ Maria sf°r’ Aure! Bcle- DumitrU 
în cadru, Primări li  ŞiSabasla*  F,oriCil

următorii: Ioan Maiorcsik, înTaSe 7 ^ ^ dând’  H 

exactitate matematică dc invidiat si e e COnlabil şi Co , , °Vada de profesionalism
Petru Trif  a funcţ ionat to, ' ° "^ ‘ate de "  ̂PCSte 40 de ani’ CU °

Ioan Maiorcsik. Având experţ ii P°Stul dc contahil aepî'e- 
condus corect actele financiare alePrl ’̂3 format‘â la CAPrUpr’ pensiona,ea domnului
Ave Z°,a ^and°r s"a ’ncadrat dună3'f  Cermci- Cennei s'a adaptat uşor şi3 
Avea experienţ a pentru că lucrase - , plccarea lui p 
rezultate bune şi Ia loatc Pnmăria P«m Trif

I

!

1
1

Pc postul de contabil-

referent. A
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C A P IT O L U L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA IV  P O V E Ş T IL E  E C O N O M IE I  S O C IA L IST E ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i
:

a C .A .P .-u lu i d in  Cermei4 i U n  pic d c is to r ic
' • ti faptul că la 16 octombrie 1952 a

.. Pn'w.ivă Drumul păcii” , din Cermei, în care s-au înscris iniţ ial 38 de familii  
AgrlC° a f - dc fio hectare. în general, au fost familii sărace şi modeste care au 

°U ° fmHre-i lansată dc comunişti că viaţ a şi munca în colhoz va aduce bunăstare la 

accep a D jta presiunii autorităţ ilor guvernamentale şi locale a crescut treptat
t0alăm membrilor de colectiv şi astfel la 20 februarie 1962, comuna Cermei a fost 
declarată colectivizată, în întregime, deşi au mai rămas 15-20 de familii care nu s-au 

înscris în colectiv.A

\fost constituită Gospodăria

:

Despre adevărata prosperitate individuală e greu să facem aprecieri dar este 
. ___a r A Pului a crescut an dc an.

statistică din
vizibil că baza materială şi logistică a C.A.P.ului a crescut an dc an.

Din anul 1964-1965 când s-a făcut electrificarea comunei, o s 
Arhiva Primăriei Cermei vorbeşte de electrificarea următoarelor repere logistice: 

Sediu C.A.P. 1500 W;
15750 W ;

6500 W;
3 1 50 W ;

5 0 0W ;

5 0 0 0  W ;

2 0 0 0 0  W ;

14 000 W;

Grajd dc vaci 
Grajd animale muncă 
Grajd tineret 
Remiza dc căruţ e 
Puiernita 2000 pui 
Moară cu ciocane i

Tocător nutreţ 2 buc 
Instalaţ ie muls vaci- 5 buc 14 000 W;

600 W ; 

3400 W ; 

1700W ; 

1700W ; 

1700W ; 

7000W ; 

7500W .

Separator de lapte 
Forjă 2 buc 
Polizor

i

Bormaşină 
Strung mic 

Gater
Grup sudură . .

In structura administrativă a G.A.C. intrau în 1964 trei ferme agricole, o moara 
ţ ărănească, un atelier de rotărie (reparaţ ii de roţ i şi căruţ e de lemn), unul de tamplane şi 
un alclicr dc fierărie. Aceleaşi documente specifică faptul că in pespectiva se va 

construi o remiză pentru căruţ e’şi o îngrăşetorie pentru 300 de porci. ^
in ferma zootehnică existau următoarele: maternitate, puierniţ a (2000 de pui), 

6‘ajd dc vite, saivan dc oi (1000 buc), ferma de cai cu grajd şi un grajd in
construcţ ie.190 v

în 1974 în C.A.P.( noua denumire) activau 3094 membri din care 838

Prczmt-STafaîa de teren ngncol lucrată era de 2590 de hectare, defalcate pe culturi se 
aasfcl: Grâu - 700-800 ha;

p. - 600- 800 ha;
'ante tehnice - 4000 ha;

11111 Ccnnci Dosar 1958-1964

:

:
:
;

erau capi
dc familie.

PorumbTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Agro -alimentare -60 ha;
Furajere
Ca mijloace de transport această unitate economică posedă. 2 autocamioane 

„Bucegi”  un tractor rutier şi 60 de atelaje cu tracţ iune animală.
în sectorul zootehnic, la sfârşitul anului 1973 se cresc: S00 capete bovine şj 

2700 capete ovine, apoi în anul 1975 se cresc în C.A.P.Cermci: 895 dc bovine, 3650 de 
ovine şi 616 cai.

Ghcorghe Şopţ 
Dorcl Moţ

Petru Trif  

Petru Morar 
Doina Morar

-250 de ha.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.Vuttncr Lenuţ a
După Revoluţ ia din 1989 şi Legea 18/1990 şi terenurile agricole ale C.A.R 

Ccrmci au trecut în proprietăţ ile particulare iar construcţ iile materiale au fost vândute 
la licitaţ ie. Două grajduri şi o jumătate din magazie a fost cumpărată de Gheorghc 
Merman, 2 grajduri au fost cumpărată de fam. Inginer Jurcă şi atelierele şi blocurile au 

fost şi ele vândute ajungând în proprietatea unui italian.
Cât dc semnificativă sau de valoroasă a fost activitatea acestui C.A.P. pot

Averea obştească se cifrează la suma de 8.184.000 Iei, iar fondul dc bază 
dc 4 372 000 Iei. Creşterea averii C.A.P.-ului s-a realizat prin obţ inerea, an dc an

CS(c

a unor
recolte tot mai mari la principalele culturi agricole. S-au folosit îngrăşăminte chimice si 
amendamente şi s-a lucrat cu maşini agricole tot mai performante. Astfel în anul 1973 
s-a obţ inut o recoltă de grâu de 2284 kg boabe, stas, la ha, iar la porumb s-au obţ inui 
2660 kg boabe, porumb, stas, Ia ha.

Din realizările anului 1985 am selectat următoarele:

judeca doar cei care au muncit şi au trăit în jurul lui. Cât de mult au prosperat, ce 

satisfacţ ie le-a dat munca în C.A.P. pot spune doar ei. Ce au lucrat pe lângă munca dc 

cooperator doar ţ ăranii ştiu! Noi cei care am scris această poveste ne-am făcut datoria 
dc istorici. Am consemnat o poveste, care a început în anul 1949 şi s-a terminat în anul

Planificat realizat 1 9 8 9 .Grâu
Orz
Porumb
Carne
Lapte

3500 t 2084 t; 4.2. S.M.A. Ccrmci şi Centrul dc reparaţ ii
Şi în istorie ca şi în orice domeniu există acea sintagmă „a fost odată” . Şi 

povestea Centrului de reparaţ ii din Ccrmci şi a Staţ iunii dc Mecanizare Ccrmci încep 
cu a „a fost odată...că dc n-ar fi nu s-ar povesti” .

A fost acel an, 1949 când s-a gândii un proiect nou pentru agricultura 
României, proiect după modelul sovietic. Astfel concomitent cu înfiinţ area C.A.P.- 
urilor s-a planificat şi organizat pe lângă fiecare unitate agricolă un centru care să 
asigure mecanizarea. E vorba de aşa numitele centre S.M.A. (Staţ iuni de Mecanizaie a 

Agriculturii).

76o t 590 t;
2431 t 10171;
133 t

75 t
190 t

12 t.
Ccrmci ar fi bine să mfincm S?""- exhaUStiv viaîa activitatea din C.A.P. 
muncă dar faptul că munca tăraS'începe^nzoTdetM̂  “ V“  

nu a dat acea echivalentă dc pensie pe care ar med a o fi ’ “  ‘â''Z1U în lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^
a lucrat 20-30 de ani în C.A.P. Nu pot să 
deşi navetau la Ineu, Pâncola sau Arad, 
alături de cei din familie.

Chiar dacă

:re din acei colectivişti care 
amintesc faptul că mulţ i C.F.R.-isti care 

veneau dc la
La Ccrmci situaţ ia a fost puţ in diferită prin faptul că până în anul 1969 toate 

arondate la S.M.A. Şicula. Acolo erau şi o şcoală de 

tractorişti şi un centru dc reparaţ ii. Pentru a se apropia utilajele dc leienudle agiicolc s- 
a renunţ at la această structură şi astfel în Cermei s-au înfiinţ at doua secţ ii de 

mecanizare: la Coşcri şi la Bicăric, având ca şef de secţ ie, una pe Ioan Spătar şi alta pe 
'fraian Suciu. Peste doar doi ani acestea s-au unificat rămânând o singură secţ ie cea de 

la Bicăric (fostul S.M.A. spre Avram Iancu). Au condus această secţ ie: A. Corpaci, 
fetru Momea (Zmăul din Apateu), Alexandru Bokor şi Gheorghe Rentz.

în cea mai dezvoltată fază S.M.A. Cermei avea 40 de tractoare şi 12 combine, 
în anul 1974, în Cermei a luat fiinţ ă „Centrul de reparaţ ii S.M.A. Cermei 

includea acea secţ ie dc mecanizare existentă în Cermei şi pe celelalte 4 secţ ii de 

mecanizare, existente în: Apateu, Şomoşcheş, Berechiu şi Şepreuş dar şi mai multe 

ateliere dc

nu

C.A.P.-urilc din zonă erauserviciu şi lucrau şi la C.A.P

Fără o cronologic prea exactă,
piezentăm o listă cu foştii preşedinţ i ai CAP

Ingineri agronomi 
Ioan Chişiu 
Domnica Andrcica 
Ioan Andreica 
Ioan Cătană 
Ioan Jurcă( Mocirla) 
Elena Jurcă( Mocirla) 
Gheorghe MaflS

Ioan Pertică( Cernici)

Cermei:
Preşedinţ i 
Aurel Ncş( Beşel) 
Nicolae Popa( Micula) 
Ioan Ardelean( Floştoaca) 
Ioan Chişiu( Inginer) 
Petru Gligor 
Ioan Bercea

care

:Cornel Bogorodiţ ă 
Mocirla)
Ioan Andreica( Inginer) 
Ioan Fărcuţ a 
Gheorghe Mariş 

Vicepreşedinţ i:
Ioan Dănilă din Apateu 
Ioan Gudiu din Cermei

reparaţ ii: 
icparaţ ii de motoare; 
icpaiaţ ii R.K.. (ifroanc şi tractoare);

[ repara!ii Pompe dc injecţ ie; 
picluciari mecanice (aschiere si deformare plastică); 

" v°psitorie;
- atelier dctâmpBrie;
■ ^paraţ ii circuite electrice;
•ateher de demontare;
- atelier d

!

Contabili:
Medici veterinari 

Romică Silaghi
c autodolare.
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Di  mi trie Varteş 
Ştefan Simion; 
Elena Şandor; 
Florica Moţ ; 
Rodica Petrică

Mărioara Han; 

Maria Marta; 
Aurora Goldiş; 
Ionel Jurcă; 
Florica Bej an;

mediu anual şi 1000 capete taurine la îngrăşat.
Venitul planificat al unităţ ii este de 23 198 mii de lei anual (Ibidem p. lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA).

Treptat I.A.S Cermei ajuns la o bază materială mult mai mare.
Dintr-o statistică am extras consumul de electricitate de la GOSTAT Cermei (1964) : 

luminăihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA104 kw
4.4. Secvenţ e din istoricul morilor din Cermei
Odată cu dezvoltarea societăţ ii umane, încă de la începuturile agriculturii, 

adică a cultivării plantelor: grâul şi meiul, oamenii au folosit „râşniţ a” formată din 

două pietre aşezate una peste alta astfel că prin rotire au măcinat boabele de „triticum  

vulgaris” din care oamenii primitivi, încă din neolitic, au făcut pâine sau diferite forme 

dc aluat, pe care l-au copt şi astfel şi-au îmbogăţ it alimentaţ ia.
Istoria şi evoluţ ia uneltelor din gospodărie consemnează şi în 

existenţ a şi utilizarea râşniţ ei de piatră. în gospodăriile ţ ărăneşti din zona Aradului a 

supravieţ uit râşniţ a chiar până în secolul al- XlX-lea, pietrele specifice fiind folosite şi 
la primele mori pe apă sau cele mecanice. La începutul secolului al XX-lea în casele 
ţ ărăneşti se mai folosea „piua”  din lemn care era un trunchi ce avea o scobitulă, în care 
se punea grâu sau porumb şi prin lovire repetată cu un „mai ’ (lemn gros, de 40-60 cm), 
se spărgeau boabe de grâu, porumb şi ulterior boiaua de ardei (Modelele se găsesc în

Muzeul istoric şi etnografic Şomoşchcş).
Documentele istorice consemnează că, Domeniul cetăţ ii Gyula, piin moiile 

cetăţ ii proprii şi din cele de pe Crişul Alb, din multele localităţ i de pe văile apeloi, piin 

măcinat de bucate, aduceau cetăţ ii un venit anual de 368,55 de floiini,  în anul 1519, 
ceea ce dovedea că morăritul era o sursă substanţ ială a domeniului, (Iobăgia în 

Transilvania în secolul al XVI-lea, Ed. Academiei R.S.R.,Bucureşti, 1968,Voi II,p.94). 

Cu certitudine şi Voievodatul Şomoşcheş, cu satele sale şi ale Ccrmciului erau integrate

acestui domeniu al cetăţ ii Gyula.
Am evidenţ iat şi în capitolul de istorie că potrivit^Legii XXXVI,  din 16 7 

fiecare iobag plătea o taxă anuală de 1 florin, pentru morărit. .
Morile pe apă sunt consemnate, din nou, de maiele istonc, icoigie 

Ciuhandru, în cartea sa: „Românii din Câmpia Aradului, acum două veacuri din care 
aflăm că pe râul Teuz era în 1743, la Cermei, o moară de apă, proprietatea lui Gyoigy 

anieza (Ghcorghe Dănut). Dintr-o discuţ ie cu colegul Nicolae Vlad, acesta îşi 
amintea că o bunică dc-a lui, care în jurul anilor 1930, locuia în Tiodor, spunea ca şi 
?°lo;a listat o moară pe apă, probabil pe canalul Beliu-Tăut. Pentru cineva care are 

despre aceste mori, poate fi uşor de înţ eles că pentru a funcţ iona aceste mori 
cvuor0?10 de un dcbil mare, al cursului de apă şi de o dirijare a cursului spre roata 
ia‘ ÎVnd ,ellnic rezolvate, chiar dacă acum, la ora actuală, cursul Teuzulut pare îngust 
Î  Î"  mic de apă. Nu avem informaţ ii despre amplasarea ş. durata de funcţ ionare a 

r c io PC Teuz’ sau - celei din Tiodor, dar presupunem o anume legătură de 

despic Şi val01'ificare a acestor mori ca făcând parte din bazinul Cri ului Alb, 
consumul ŞUm că în Perioada 1833-1942 s-au făcut amenajar. speciale şi 

4 mori mecanice, prin Sindicatul Canalului de Mori, de pe Crişul A b 

^est Sindicat al Canalului de Mori, aduna subvenţ ii d,n toate local Ui , 
S3U învecinate Crişului Alb, dar şi afluenţ ilor care se varsau in Crişul Alb sau

banc centrifugal - 1,7kw: 

banzic 2,8 kw; 
2,8 kw;

- 1,7 kw;
- l,7kw;

- l,7kw;
- 14 kw;
- l,7kw.

strung mic 

bormaşină 
polizor 
foijă

civilizaţ ia dacilorgrup sudură 
borstrungă

Iată o prezentare făcută de fostul director economic, al unităţ ii, Virgil Han, 
domiciliat în Cermei, care din anul 1978 şi până după Revoluţ ia din 1989 a lucrai 
efectiv la I.A.S.Cermei „înainte dc Revoluţ ia din 1989, unitatea noastră avea 6 ferme şi 

sectoi mecanic. Fermele de câmp erau: Cermei, Bcliu, Şicula şi Şeprcuş. Se lucrau 
3800 hectare de teren agricol iar ferma de oi creştea până la 16.500 de oi. Erau 180 de 
salariaţ i cu sistem de plată de stat şi 
muncitori erau

un

urmau să primescă şi pensii de stat. Pentru 
categoriile dc salarizare de la 1 la 7, personalul T.E.S. A. fiind remunerat 

potrivit studiilor, gradelor şi vechimii. Era în vigoare examenul de competenţ e 
profesionale.

care

Cele patru ferme aveau sedii proprii şi comunicarea se făcea prin telefon şi 
staţ i, radio. Hecare ferma avea un atelier propriu, grajduri specifice magazii de cereale 
şi toata gama dc utilaje mecanice, erau electrificate şi mecanizate. Erau conduse de 
ingineri agronom, şi economişti, fiecare atelier având si un mecanic sef de fermă

Sectorul mecanic centralizat avea un nare l  ' ? ,n de
un paie de peste 110 tractoare şi 30

icparaţ ii, dai şi fermele aveau ateliere mai mic'combine. Exista un atelier central, de
de reparaţ ii.

I.A.S. Cermei a fost o unitate
produsele zootehnice se realizau şi se livrau pe baza ^ Cadud Juĉ e!l^u' Ş' cerealele 

După 1990, conform Legii 18 simnfntJ UT P™ anual şi trimestrial.
1500 de hectare au trecut Ia Agenţ ia Domeniului Tî!?* S'a.împăr!il Ia.loCa!°hltc 

bunuri s-au vândut la licitaţ ie unor persoane fi 7,vP « UWU1* d,n Bucureşti. Cele ?
Spunea Domnul Han cu năduf:,, - Am C ^ S"a bcb̂ al I-A.S. CerinCI\ 

autorităţ ile judeţ ene să păstrăm o parte din unhT  ̂Să COnvinŞ Pe cel din \\ 
conform noilor principii capitaliste, mai ales că t & ° ’ •* S~° rentabilizarn -u
şi un magazin de desfacere la carne şi mezeluri d °Cma* sc reâ zase un abator P1 °Pr„  

că acum vorbim de ...istoric! ’ ar n"TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

!

iZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, a?ani Sasit sprijin şi înţ elegere
Au condus destinele acestei unilăti n • <1

inginer agronom, originar din Vârfurile, s-a tanT  ̂Următorii: Ghcorghe 
Incu, loan Andreica, inginer agricol, originar y- la Staîiunea de Cercetări de 

agronom, originar din Beliu şi locuitor în Cernu**1 CIuJ» Moise Bolog, ingI. f 
în Cermei, Virgil  Han, locuitor în Cermei si TenH n0rghe Cazacu, inginer, 
Cermei. s or inginer agronom, locuii°r
în activitatea administrativă au mai lucrat

s-au

străbătut î

'« . 
APud,ca cc°noiniştj ; '0im Măncran, Monografia comunei Cârmei, lucrare dc grad, 1983, p. 15
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fără a se raporta la sarcinile din Fişa de personal, aşa cum din păcateNegru. Taxele plătite anual impuneau şi lucrări de îndiguire sau desecare pentru zona 

aceasta. Din păcate s-a dovedit că Actionariatul Crişului Alb a neglijat multe localităţ i 
printre care şi Cermeiul şi Şepreuşul, fapt ce favorizează de multe ori, primăvara sau 
toamna, ca multe terenuri agricole să fie inundate şi ţ ăianii să sufeie mari pagube 
materiale.

era nccesai,
vedem azi, în divesc instituţ ii. A lucrat cu vrednicie până în 1990, când s-a pensionat, 

tinuând să-i ajute pe cei care i-au urmat: Petru Popa, mecanic, Cornel Toma, morar 
şi Nicuşor Boţ oc, în funcţ ia de administrator. Am cunoscut şi acest colectiv despre care 
am scris în ziarele judeţ ene, apreciind munca lor, calitatea fainii, pentru care veneau la 

măcinat oameni din satele învecinate: Gurba, Apateu, Berechiu şi Şomoşchcş.
în anul 1974, consemnează un proces verbal din Arhiva Primăriei Cermei, 
consumat 2800 de kvvaţ i, 280 litri  de ulei şi 110 litri  de benzină. Moara a

con

Progresele tehnologice ale veacului al XlX-lea, apariţ ia şi răspândirea 
maşinilor cu aburi şi dezvoltarea economică a Cermeiului sunt puse în evidenţ ă prin 
apariţ ia a 4 maşini cu abur, în 1863.194 Unele maşini cu abur erau folosite în morile de 
măcinat. In 1866 sunt consemnate în Comitatul Arad un număr de 14 mori cu aburi 
Pi intre cele din Pecica, Siria, Bârsa, Berechiu, Şepreuş şi moara din Cermei deservea 

urnea satului şi probabil având mare productivitate şi ţ ăranii din împrejurimi,veneau la 
din Cermei să-şi macine grâul.195

. fe Pai? că aceasta a funcţ ionat bine până în 1920-1930 când s-a adus un motor
omul ra dTsta’ ce măcina cu două valţ uri. Din spusele Domnului loan Spălam 

a morar,t o v.aţ ă întreagă, se pare că Ia începutul secolului al XX-lea erau în

Călămar, ComTs'i pTm^orL^firSai^răr” 00"16''1?’’ aparţ inand fraîilor 
actualei clădiri, Pantera” (nr 372) si alh la In f'™'’..1"13 filnd S1,ua,a Pe tc>'cnul 
„Regiunea mdustnala Arad” ,n do uL | r T AcCSlea erai> -scrise în 
de intrare - ieşire, pe anul 1926 esTrnnt f Primăna Cermci în registrul 

obţ inut brevet de instruire”  pentr’u moara sa fon 91? ” Mihai Călămariu a
Mihai Călămariu s-au măcinat cereale nentn ,. se C0nsemnează că la moara lui 
moara din centru a ars înainte de 1953 iarceaV Cermei. Se parc că
dotată cu motor cu cazan, cu abur FeederdiîJ” peun\ctrû actual, a fost renovată şi 
motor nou, cu gaz, construit la Bucureşti iar lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlu ^ 1962 s'a modernizat cu un
curent electric trifazic. Era o moară moderai ra ’ 975’ a fost alimentată cu

lonn i snn V frau constru,te la Topliţ a, moara avpJ3 ^ Unul era rcalizat la Vicna,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

« r " * •  “ °* »w .105cp cc
eiau obţ inute: fâină albă şi

moara a
măcinat în acest an 144,8 tone de cereale şi are 3 salariaţ i.

în anul 1988 responsabil al morii a fost Igrcţ Ambrosie şi acesta un adevărat

morar!
înaintea Revoluţ iei din 1989 morile din judeţ erau cosidcrate firme de prestări servicii 

şi ţ ineau de I.J.P.I.P.S. Arad.
în anul 1990, după modelul de privatizare „Mebo”  s-a realizat şi privatizarea 

Morii Cermei. A fost cumpărată de D-l Barcoţ i de la Ineu şi a funcţ ionat până în anul 
2001 când a fost pornită tot mai rar, de 2-3 ori pe săptămâna apoi a început 
dezmembrarea de utilaje şi astfel că la ora actuală mai există doar clădirea în paragină 
şi zidurile care strigă: „A  fost cândva „Moara Cermei, cu morari profesionişti, renumiţ i 
şi apreciaţ i” . Să nu uităm! A rămas doar istorie.

4.5. Baza dc recepţ ie din Cermei
Imediat după constituirea marilor unităţ i agricole din Cermei: G.A.C. şi G.A.S. 

precum şi a G.A.C. Şomoşcheş s-a constituit un punct de colectare şi de expediare a 
produselor cerealiere. Cum calea ferată şi transporturile C.F.R. erau mai rentabile, 
lângă fosta Gară Cermei s-a construit asa numita,, Baza de recepţ ie”  sau,, Silozul din 

Cermei ’ fără a avea nişte documente consultate din arhiva respectivei unităţ i, tabelul 
dintr-un dosar al Primăriei Cermei din anul 1959 ne dă următoarele informaţ ii despre 

personalul angajat:

moara

Cermei două

celelalte două

loan Şandor - şef bază;
Aurel Jianu - laborant; 
loan Popa - paznic;

, Adalberl Bokor - paznic;
do ,n Perioada anilor 1964-1966, când s-a electrificat comuna Cermei, în 

elcci/lenlC^e ê ab°rate pentru Uzina Electrică Ineu se specifica necesaiul de cuient 
c Ş1 instalaţ ii speciale pentru Baza de Recepţ ie( C.R.R.): ventilator-

Intre anii 1940 şi 1950 au lucrat ro

şef, losif Nagy, morar IrKîf  o ■ ^ Ccririci urmata 
Den-ajulor de morar. Aceştia sunt * P'ngfcld-morar St^r n"' Pad's'au Winckler- 
primcască tichele de pâine zahăr ,nscr|Ş| Pe lista de salari Balasz-mecanic şi Carol 

în anul 1962 aTen’iica  ̂la 26 decembrie 1958, să 

Era născut la 16 noiembrie JIHGFEDCBAc u  experiont- ,
mama din Cermei. A intrat ucenic la J ’ d"llr '° familie Ioan SPata™ 
a învăţ at cu temeinicie mecanica si m... de *6 ani |a D 7 !arani, tatăl din Tălmaci şi 

Ca unul dintre cei care ,Tantul- ’ C rca Surdului, din Siad, unde 
cansmatic, amabil şi printre putinii ™ CUnascu, p
măcina, cântărea mătura,şi nu puieai °3nie"i P °aal ca bun meseriaş, jovial

U acimiri astfel H l0ate în moară: repara, 
c 0ameni, care faceau tot ce

morar

2 buc.- 20ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
kw ;

Selector- 4 buc.- 18kw;
Vânturători- 3 buc.- 8,4 kw;
Snec- 6 buc.- 18 kw;
Benzi transprtoare- 8 buc- 13,6 kw;

t  Batoze de porumb-2 buc.-15 kw.
0nat suio 1̂ Urm^tor' s~â  construit magazii pentru depozitarea cerealelor şi 

Principaic a metrii Pătraţ i astfel că între anii 1970-1980 se aduceau la bază recoltele 
lancu. Cercale din: Apateu, Cermei, Şepreuş, Şomoşcheş, Berechiu şi Avram

lonel Morlr0^01131 destinele acestei instituţ ii unnătorii: Ioan Şandor, A Dugulescu, 

Ş1 Nlstor Benţ a. Acesta a condus cel mai mult timp, Baza Cermei, fiind

bei s-au

J94 Arhivele Statului Arad, dosar A A 
Ziridava IX, p. 94 
A. Primăriei Cermei, Dosar J958

Sl99/1863 

f'la 50

:

:TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I
!îoo
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cojocar;manager şi organizator deosebit de bun.
Laboranţ i: Elvira Popa, Florica VoştinarşiAj»  ̂lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA* dasifica caljt
Laboranţ ii aveau rostul de a lua probe de • JIHGFEDCBAj - t

mărimea boabelor, precum şi gradul de impurităţ i, gozun sau alţ i inclicatoi i.
Contabili: Ioan Cristea, Florica Pintilicşi Maria Si agii-
Precum o cetate medievală şi Baza Ccnnei a fost candva o unitate utilă, acum 

au lămas doar câteva ziduri şi resturi de silozuri.
4.6. C.O.O.P. Cermci
începuturile COOP Cemiei, susţ ine profesorul Nicolae Vlad aparţ ine 

începutului de secol XXL El citează spusele verbale ale fostului preşedinte, din 
perioada 1949-1960, cermeianul Gligor Kis care a susţ inut că după 1900 s-a încercat 
realizarea unei cooperative, prin acţ ionariat colectiv. Desigur au existat comercianţ i 
individuali mulţ i în Cemiei şi evrei şi unguri şi români, datorită poziţ iei geografice şi 
prin existenţ a unor mari târguri şi a unor mari întreprinderi. O monografic a
Cermeiului, din anul 1956, afirmă că înainte de anul 1948 în localitate erau 9 magazine 
particulare.

- bombonier; Gheorghe Ghelanloan Oală
bombonier;

- pantofar; Moise DrăganihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlo an M o ţ

- croitor;
- dulgher; Nicolae Dumitruloan Salai

pantofar
loan Cioară - cismar; 
Elena Poleac

Petru Ţ uplea - cismar; 
Flore Cordoş - cismar;

croitoreasă;
Maria Varga - croitoreasă; Iu li  ana Varga

croitoreasă;
Elena Huzur -croitoreasă; Ştefan Nica - brutar;
Nicolae Feieş - brutar .

Din 1965 numărul angajaţ ilor C.O.O.P. Cermei este mult mai mare: 
loan Sala - preşedinte; Teodor Burcă - contabil ; loan Bader -

După anul 1942... au început înscrierile, de acţ ionari, cu taxe de câte 1000 de lei
iar mai târziu de 5000 de lei. în anul 1947 s-a finalizat Statutul. încă din anul 1947 s-a 
eschis o mică prăvălie în care se aducea marfa,cu sacul, asigurându-se produse puţ ine

l9 49 - r*  A’r -*« -4 *  "4 4 S ”
Monografia comunei Cormd „78, JSSSSP" VW "

In intervalul anilor 1949 -1959 ronp i ^ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r h  wApateu, Şomoşcheş şi Avram Iancu.
In anul 1959 personalul angajat al COOP ferm,;
Tfodor Burcă, contabil, Papainog Ileana următoruI: Gligor Kis, preşedinte,
vânzătorii şi gestionarii: loan Budai Elisahpta ^^0an ®ader» merceolog, şi 
Robolka Gheorghe Moţ , Gheorghe Poleac Chp 0sî ldeny> loan Maghiş, Iuliu 
1959, fila 83). °,Cac’ Gheô e Branc (A. Prim Cermei

calculator;
Anton Gudiu - calculator; loan Poleac -calculator;

Ana Moţ -fem .serv.;

Ştefan Hize - căruţ aş;
Elena Poleac

loan Sas -magazionicr;
Petru Morar-gestionar;
Traian Poleac -gestionar;

Petru Popa - frizer;
Emcric Szalai -achizitor;

în anul 1975, Coop. Cermei desfăşură activitate comercială, în 14 magazine de 

desfacere şi presta servicii către populaţ ie prin 15 secţ ii prestatoare de seivicii, fiizeiii,  

pantofarii, reparaţ ii dc radio şi televizoare, tâmplarii, sifonării, etc, având şi centre de 
achiziţ ii dc: pene! ouă, lână şi alte produse. Exista o băcănie în Cermei, un restaurant 
marc Şi unul mai mic, lângă piaţ ă, renumitul „Ciuleandra”, existau cofetării în Cermei 
Şi Şomoşcheş, brutărie în Ccrrmci şi frizerii în Cermei şi Şomoşcheş.

Fcnru că au fost ani în care fiecare gestionar sau vânzător era des conţ i olat, 
P[‘n invcntar lunar, sau la 2-3 luni, pentru că fiecare vânzător şi gestionar avea 
obhşaţ ia să facă şi să întreţ ină curăţ enia, pentru că dc multe ori erau chemaţ i toţ i 
gestionarii la şedinţ e, pentru că fiecare trebuia să achiziţ ioneze ouă, iepuri sau alte 
!!° dusc ale populaţ iei, pentru că erau planuri trimestriale şi lunare, vin astăzi şi spun că 

Tj[ \ salaria{i  merită acum, mai mult ca oricând, să fie apreciaţ i. Şi-mi spunea recent 
Contabil Şef, Bujor Sas, să subliniez că în Cemiei şi Şomoşcheş au fost puţ ine 

coon mnări Pcna,c’ Patrii lipsă în gestiune, spre deosebire de alte comune şi alte 
operative. Dc aceea ne facem 0 dalorie de onoare în a-i prezenta cu riscul cunoscut

Gheorghe Lcucuţ a

calculator;
loan Moţ -sifonar; 
gestionar;
Flore Ungurean- gestionar; 
Elena Nagy -croitoreasă; 
gestionară;
Etclka Bokor - bucătăreasă; 

loan Laza - gestionar; 
Nicolae Maghiş -gestionar;

Nicolae Crainic-

Maria Varga - croitoreasă; 
croitoreasă; Iboia Kolhany —

era subordonată 
magazinele şi restaurantele din Doina Chiş - gestionar; 

Elena Popa - gestionar; 
Nicolae Gudiu -

gestionar;
Ştefan Hize - frizer; 
Petru Ardelean - şofer; 
merceolog.

loan Chiş - gestionar ; 
Alexandru Tomuţ -, Dosar

Fără o legătura cu C.O.O.P Cermei 
Cermei, din anul 1959, 
cermeienii.

"îf Chelul cu meseriaşii din 

e vrednicişi pricepuţ ii au fost
Pentru a vedea oricine,

Nicolae Zeldeghin- croitor; 
Petru Popa 
loan Boiu

-frizer;
-croitor;

Petru Blaj - frizer; 
Florian Vlad- croitor; 
Mi  hai

tâmplar;
SzafianŞtefan Ciontoş 

Ştefan Hizo 
Ludovic Zuh

- fierar; 
- frizer; 
-dulgher;

Flore Stoica - fierar; 
Karol Kerenici- frizer; 
Gheorghe Sărac -

Mihai Ştifler - fierar; 
Ludovic Holoşi

loan Covaci

fierar;

Tănase Momează -croitor • 
Martin Braun - rotar;

pantofar;

Alexandru Toth -frânghier ;
!
:
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CAPITOLUL V ASIGURAREA SĂNĂTĂŢ II ŞI SIGURANŢ A POPULAŢ IEIi în Voi II din Monografia
că unii ar putea fi uitaţ i. Pentru asta ne ccrcm scuze şi 
Curmeiului vom încerca să reparăm minusurile. următorii:
In perioada anilor 1980 -1989 au lucrat în Cooperativa

"  -preş"1,“ ; BSusSfiU«>• - JIHGFEDCBA«-m *  '
Eva Koronu - casier;

5.1. Dispensarul uman
încă din antichitate, omul a încercat să se trateze atunci cănd a fost rănit sau 
La începuturile sale de viata socială, problemele medicale s-au rezolvat de 

care erau pricepuţ i sau recunoscuţ i pentru prestigiul lor de
bolnav. .
către cci din grupul social 

nrWători Istoria consemnează folosirea plantelor medicinale ca medicament sau 
foi  *  Mamcn! sau prevenţ ie.

Civilizaţ iile umane: egiptenii, grecii, romanii şi dacii au avut în cultura lor rezultate 
notabile în medicină, prin oameni specializaţ i să trateze bolnavii, răniţ ii, sau chiar să

sau a familiei.

Maria Morariu Maria Sas(Pili) — casier;
Maria Ştefan-contabil şef; Pave! Faur-merceolog;

Magazin Universal: Petru Maghiş - fierărie; Florica Lazea texti e, lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^
Ildiko Farago - fierărie; Doina Ghinga - librărie;
Ioan Neşiu - metraj; Vcronica Orovetz- încălţ ăminte 
Pavel Burcă - mobilă; Petru Şandor — mobilă,

Cofetăria Cermei: Doina Szalay; Greti Rcntz. Menţ ionăm că în cadiul acestei unităţ i 
era o secţ ie de laborator de cofetărie, cu rolul de a produce prăjituri proprii, produse de 
patiserie, îngheţ ată, torturi şi batoane. în dotarea acestui laborator erau cuptoare 
electrice, aparate de îngheţ ată şi roboţ i de cofetărie. în acest laborator au lucrat: 
Mariana Petrică- şefa de laborator, Maria Trânc - lucrătoare şi Livia Sas, lucrătoare 
calificată prin şcoală profesională de profil, din Oradea.
Frizeri: Ştefan Hiza (Pista), Teodor Grec (Fâca), Petru Faur (Borbil şi fiul său Viorel 
Faur au lucrat particular în Şomoşcheş).

Restaurantul central: Alexandru Tomuţ , responsabil din anul 1990 apoi 
responsabil a devenit Petrişor Pitaş, din Şomoşcheş, care în amil 1992 a parcurs un curs

1,™, M?UCUHeŞt1' DrPr 3nUl 2002 a deschis 0 fimlă Pr°P™> familială, în care 
lucrează alatun de soţ ia Liliana şi fiicele Dia şi Lia.

Bucătari: Petru Brânduşe (A Burdi) şi Petru Sas (A  NeliV
Ospătari: Sas Livia, Gudiu Lenuta; Petru Pita»; Marin a

(A Dindi);Băcănie Cermei: Ioan Kis (Cucuj M Selejan’ Aur0ra M°rar

Ciuleandra Cermei: Nicolae Avram şi soţ ia Florica Avram- 
Cofetăria Şomoşcheş: Aurora Bele, Maria Burcă- 
Magazin mixt: Flore Tarcea, Ana Cioară. ’

- casier;

protejeze sănătatea celor din jur,
în societatea feudală erau acei spiţ eri sau bărbieri care se erijau în rolul de 

vindecători. Treptat s-au deschis şcoli specializate şi s-a formal specializarea dc medic.
în vremea noastră medicii dc familie sunt cei care intervin la protecţ ia şi 

vindecarea noastră iar cazurile grave ajung în atenţ ia şi grija medicului specialist.
Din documentele locale consultate apare ca medic local şi zonal, în 1921

medicul uman, Dcsidcriu Lengycl.
Istoria comunităţ ii noastre, Cermei, consemnează în anii 1926-1933, activitatea 

prodigioasă a medicului Bencdict Ungureanu, care a funcţ ionat în Cermei şi care a fost 
implicat în igiena copiilor Şcolii Cermei, în acei ani. în acccşi perioadă, documentele 
Primăriei Cermei consemnează şi activitatea unei moaşe comunale în Cermei. In anul 
1933 activa ca sanitar uman, şi moaşă comunală, luliana Szafian, cu un salariu de 300
dc Ici (A. Pr. Cermei, Dosar, 1933).

în anul 1948 vine în Cermei, ca medic uman, Victor Vlad, cel care va funcţ iona 
aproape 30 dc ani. Deşi dispensarul nu avea o dotare corespunzătoare, medicul Vlad 

ajutat dc asistentul sanitar, IIic Stanca şi moaşa, Ana Suciu, au reuşit să asiguie 
tratamente pentru bolnavii din Cermei şi Şomoşcheş. Au asigurat şi naşterile umane şi 
îngrijirea copiilor sugari şi a şcolarilor. Dispensarul uman şi casa de naştere erau în 

casa cetăţ eanului Farago,dc pe strada Gării, înfiinţ ate în anul 1952.
în anul 1969 începe construcţ ia noului dispensar uman (actuala cladiie) peniiu 

care se repartizează următoarele cantităţ i dc materiale: ciment-140 t, bitum-0,486 t, 
cărămizi-100 500 bucăţ i, cărămizi subţ iri-3370 bucăţ i, ţ iglă-9408 bucăţ i, coame-206 
bllcăţ i, sticlă geam-156 m.p.,ipsos, 2267 1. scânduri dc brad-15 m.c.grinzi de brad 41 

nic.,riglc-9 m.c.,dulapi dc brad-3,5 t. şipci dc brad-8,6 t,mozaic-8 t.,oţ el belon-21 
Gparchet dc stcjar-57 m. p piatră brută-129 t. ,var pastă-20 m.c., lemn rotund-3 m.c. 
(A.Prim.Cermei, Comanda nr. 673 din 17 decembrie 1968, Dosar 54/octombne 1968). 

timar al comunei Cermei a fost Petru Gligor.
o statistică din anul 1959 (A. Primăriei Cermei, Dosar 1959, Fila 49) 

consemnează că alături de medicul Victor Vlad a lucrat şi medicul T.tus Popa şi 
Ludmila Faur, felceră, precum şi Suzana Uifaloşi agent medical de dispensar şt Ana 
lomul, fiind soră ocrotitoare. n .
, Dintru-un recent interviu cu Doamna Ana Tomul, pensionară, am afiat_ ca 

nMno1 a VOnit ca asistentă medicală în Cermei în anul 1956 şi a funţ ionat pana m 
S 1982' când s-a pensionat. A lucrat cu devotament şi pasiune profesionala ,n 
^1C1' ?omoşcheş şi Avram Ianeu. Mergea zilnic pe acest traseu vizitând cop,., m.c, 
§ °‘Cnnd saturi mamelor sau tratamente pentru copiii mici. Au fost am in care aTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

!

Petru Scrob (1975-1995), FloareGrec,;

Bufet Şomoşcheş: Ioan Sas (Dăvidea), Ioan Bad
er> Florica Bader, Victoria 

- Petru Tarcea, Mihai Koromi;

Stana;

Croitori: Teodor Căşuţ , Dorel Căsut P , o 
Petru Hărdălău (A Cucului), Florica Bomţ etc ^ S3S Dindi) 

Zugravi: Ioan Poleac, Delamarian Pomnil P , r 
Zidari: Mihai Koromi, Mihai BokorT ’ c UF 

Ioan Bele (Cicu); Ok0r’ Ioan Sas

[

, Florica Hărdălău,

aur(Şoru), Ioan Maiorcik;
_ . _ „  (A BobuluiX Petru Sas (Hăiuţ ),
Brutari: Ioan Bun, Petru Bun Petru c-

(Nelea); Vânzătoare Ia pâine: Florica Morar; ^ Simion Jula. Ioan Sas, Ioan Sas
După revoluţ ia din 1989 au condus H •

P„n.e„, Ioan Fărcn|a, Comei Bog„,„di|i j «"*  C.0 0,p Cem| jfc

societate (Tabel InlZi,  2» 02 SSf, W  S" *  *««««»' ?

Clemei), 001 Ş1 un administratoi de
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funcţ ional şi câte o casă de naştere în Cennei, la Silvia Poleacu ui, nr. 274 şj 
Şonioşcheş, la Sas Todor. nr 467. în 1972 s-a dat în folosinţ ă casa de naştere (în 

lui Farago) o casă de naştere cu 3-4 paturi. Veneau aici femeile din Cennei, Avram 

lancu şi Şonioşcheş, care trebuiau să nască. De obicei, când totul decurgea bine, 
mamele şi copiii stăteau în locaţ ie trei, patru zile. Apoi casa de naşteie s-a mutat în 
actualul dispensar, iar prin 1978-1979 s-a desfiinţ at, naşterile fiind asigurate la Spitalul 

lneu.

Medicul Matei Terchet este absovent al Facultăţ ii de Medicină Timişoara, 
originar din Crai va, născut la 1 02 1959, a funcţ ionat ca stagiar la: Botoşani, Mocrea 
C'intci 1 ipova si Arad, venind prin transfer la Cermei, cu gândul sa ramana aici pentru 
restul activităţ ii profesionale. S-a angrenat în amenajarea cabinetului, prin privatizai ea 
dispensarelor existente în Cermei şi Şonioşcheş, dotarea lor la stadarde modeme, prin 
cumpărarea si utilizarea aparatelor: E.K.G. şi ecograf, precum ş. alte ustensile pentru 
analize Putem considera că acest cabinet este unul de calitate şi de marc valoa 
medicală .Doctorul Mate,” şi-a dovedit realele calităţ i umane şi profesionale in mul e 

sjtUatii Fie tânăr sau bătrân, cronic sau mai uşor bolnav fiecare pacient msens « 
familia Tcrchct este atent consultat, reţ elele se fac la calculator şi toate datele personale

Casa de Sănătate sunt înregistrate pe calculator.
Doctoriţ a Cornelia Terchet, născută la 4.04.1961, absolventa a 

Universităţ ii de Medicină Timişoara, putem spune că în tandem cu soţ ul Matei 
noapte la viata si sănătatea cetăţ enilor din Cermei, Şonioşcheş şi Avrai 

periodic triajele'şcolarilor, lecţ iile de igienă cu elevi, d,n Ccmic, ş,
accidente din şcolile noastre. Familia de mediei 

ca ca medic, actualmente

casa

Trebuie să punctez faptul că asistenţ ii medicali: Comei Jigau şi IIie Stanca deşi 
lucrau în program zilnic la Dispensarul Cermei, veneau zilnic pc bicicletă, la 
Şonioşcheş, vindeau şi medicamente dc la punctul sanitar şi făceau tratamente, injecţ ii, 
zilnic, celor cc aveau nevoie de tratame (când aveau injecţ ii dc făcut veneau de doua 
ori pc zi). Nu i-am auzit niciodată plângându-se dc navetă sau de stres. Astăzi sunt 
fericii că pot să le evidenţ iez efortul şi profesionalismul.

Intre anii 1972 şi 1990 au mai funcţ ionat medicii umani: Bazil Boldor, Ştefan 
Comparaly şi soţ ia sa, Magdalcna, care s-au transferat la Săvârşim Au fost apreciaţ i dc 
locuitorii din Cermei Şonioşcheş şi Avram lancu pentru oportunitatea cu care se 
prezentau la urgenţ e sau pentru modul pofesionisl în care tratau bolnavii. Chiar dacă au 
stat puţ in timp au rămas de neuitat medicii: Victor Vrabie, şi Ghcorfi Ioan.

în anul 1976 a venit ca medic uman Doamna Gabricla Sârbu. Este născută în 

Pâncola la 21. 10. 1948. După absolvirea Facultăţ ii dc Medicină, din Cluj, a funcţ ionat 
până în anul 1976 în judeţ ul Botoşani. A muncit în Cermei, aşa cum a învăţ at Ia 
facultate şi cum a jurat la absolvire,. Amintirile mele, personale, sc leagă tocmai de 
începutul activităţ ii sale în Ceimei. într-o noapte dc octombrie a anului 1976, având 

criză de rinichi am mers dc urgenţ ă la dispensarul uman. în plină noapte doamna 
doctor m-a consultat, mi-a pus diagnosticul de „piatră la rinichi”  şi m-a pus în maşina 
personală, a familiei, Sârbu şi m-a dus la lneu, la spital, secţ ia dc urgentă. Cum aş 
putea uita astfel de oameni? Cum aş putea uita un astfel dc medic?

Intre anii 1990 şi 1996 a funcţ ionat ca medic militar la o unitate militară, din 
Chişineu-Criş, după care s-a transferat Ia Unitatea Militară Cetele Arad dc unde în 
2006 s-a pensionat. ’

sau pentru
Despre

veghează zi şi 
lancu. Face
Somoşchcş şi asigură cazurile dc mici . r
Terchet sc simte împlinită şi prin fiica lor, ajunsa şi formata şi

Şonioşcheş , r«io». din eul ,« fM»  

anul 2006, ca asistentă medicală doamna Livia Nica a" absdvd^coa'l'a

-.• «r,N,“ Esr, sr*
Medicală din lneu, face naveta, dar nu sc plânge.

în cadrul Dispensarului Cermei funcţ ionează ca
asistente medicale: Rodica

Zdrâncă şi Gabricla Vcsa. rmnri la nr 945 este o profesionistă
Doamna Rodica Zdrâncă locuieşte m Cermc' la m. ^

desăvârşită, absolventă a Liceului SanUar Arad Ş> a Şc ^ s_ ducă’în maşina

cu pasiune şi răspundere din 1985 şi pana 111 - d acesta s.a accidentat la ochi şi
personală un copil dc rrom, din Şonioşcheş, atun <

să ajungă urgent la spital. “ LTvesa deşi originară din Caransebeş s-a 
Doamna asistent medical, GabiicL ’ Absolventă a Scolii Postliceale 

împământeni, la Cermei, prin casă,or,a cu Facultaica de Asistenţ ă
Sanitare, Arad, s-a perfecţ ionat pun su ■ 0rtantă în învăţ ământul arădean.
Socială, a Universităţ ii Aurel Vlaicu, ins 11 1 Somoşchcş. Medicii dc azi
Asigură cu mult profesionalism lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ pentru viaţ a şi sănătatea

şi asistentele duc mai dcpaitc tiadiţ ia g I respectă jurământul lui
locuitorilor, comunei noaste, Cermei. Cinste Im! Aşa sc i p

Hipocratc!

Este mândră de fiica sa Loredana-Florcntina, fiică a Cermeiului, prin naştere 
care a absolvit Facultatea de Drept şi Facultatea de Ştiimc Economice m orând asfel 
şcoala din Cermei in care a studiat, până în gimnaziu ’ ’

Uma"li  Şomoţ ches. Mirce. Mc,«

rsr ,a ***  -spromovat director economic). ajuns mcdlc U.P.U. (la salvare, fi» ’

era necesar

In anii 1990-1991 a mai venit un medic tânăr- Ionel I 
dornic dc afirmare. S-a străduit să-şi asigure cât ' 
familie.

onescu. Era plin de elan? 

mulţ i înscrişi la cabinetul s:zzzşs:şwţ - de c,05,erc
a animalelor trebuie evaluate din cele mai vcc^^timp ^ calulj ficcare posesor

Dc la îmblânzirea primelor anima . < fatare, înmulţ ire, creşterea
crescător s-a lovit de probleme dc oa <’ j de productie pentru vânzare sau 
potenţ ialului de reproducere şi selec ■ ie* ‘ umană a progresat în plan social 
valorificare. în decursul a nui de ani s

mai

Medicul Ionel Ionescu şi-a câştigat şi C1 
acces Ia un post în oraşul lneu, unde funcţ ionează ', presllSiu profesional prin 
care vine şi acum Ia Cermei, asigurând cnncnifr 2̂1’. ^unt Pers°ane şi familii  pe*

a,n e tratamentele celor însenş

in care sau

acest medic de familie.

Din anii 1991-1992 la Dispensarul 
Cornelia Terchet şi Matei Terchet. Cermei a venit familia dc med*
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nt că este domiciliat în Cei mei la nr. 283, este născut la Cermei, a absolvit 
niai ** cCLj injCa Veterinara din Salonta întie anii 1962-1966. A funcţ ionat 18 ani la Vaţ a, 
Şc°a a jta staţ iune şi localitate, apoi 5 ani la zootehnia de la I.A.S. Cermei şi între anii 
'n lC^nl1;12008 a funcţ ionat la Dispensarul Veterinar Cermei. Deşi s-a pensionat continuă 

^ j cu sfaturi, reţ ete şi îndiumăii pe ciescătorii de păsări şi animale din Cermei şi 
Să aJU tia dc distribuitor de medicamente veterinare. Felicitări!
^'n medicul Nicolae Duma a fost un bun profesionist recunoscut şi cunoscut în 

>j si în zonă şi de aceea şi el a fost promovat director la Direcţ ia Veterinară a 

ui ui Arad. Pe lângă tehnicienii veterinari susmenţ ionaţ i au mai activat în calitate 
f -«sâmânţ ători artificial, pentru vaci şi iepe doi buni meseriaşi,veterinari: Petru 

Brânduşe (Burdca, de la Şomoşcheş), Silviu Toma (Cermei) şi Petru Selejan, (Petriţ a 

«iicului) din Cennei.
între anii 1981 şi 1995 a lucrat cu multă tragere de inimă, cu mult 

fesionalism, Matei Cik Molnar (Maţ i) ca tehnician veterinar. Era din Cermei, născut 
h°30 06.1956 şi absolvise Liceul Agricol Arad, secţ ia zootehnie. A muncit 2 ani la 

I A S Ineu apoi a venit în Cermei. Chiar dacă a muncit cu sârg, după Revoluţ ia din 89 

trebuit să treacă în şomaj. Azi munceşte ca fermier la gospodăria sa. Nu l-au părăsit 
‘ vialilatea şi gluma. Dc fapt este o vorbă „glumind viaţ a pare frumoasă.”

în jurul anului 1984 era medic veterinar în Cermei medicul Florian Goldiş. Era 

din Mocirla, absolvise Liceul din Cermei, şcoală care în vremea aceea era o

.. tâ medicală veterinară popula  ̂lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl  
economic şi grad dc civilizaţ ie. Dacă s-a fonnat o şti . ajunS ia medicina veterinară, | 
empirică, transmisă din generaţ ie în generaţ ie trePta speciaic. 
ştiinţ ifică practicată de medici veterinari, fonnaţ i mŞ Kd(J un serviciu veterinar în 

Documentele existente în Judeţ ul Arad P0,lie jg67-I9l8.
Comitatul Arad, component al Austro-Ungariei, între a -e ^0iecţ ia de legi uzuale 
Legea VII  din 1888, publicată în Corpus juris ning ^ ^9_200; Legea XVII,  din 
maghiare, Legile din 1887-1888, Budapesta, 1897, P S* yol y flu refl
1900, publicată în Corpus juris hungaricc, ®.u ^ ’ si|vania, implicit şi din zona 
preocupările şi modul de organizare instituţ ionala a
Aradului.197 , • )0|0 . .

Agriculturii şi Domeniilor, iar din 1925 devin seivicii 
judeţ ene.198

După anul 1939, odată cu înfiinţ area Colegiului medicilor veterinari se cunosc 
şi 27 de dispensare veterinare, în Judeţ ul Arad. între aceste staţ iuni dc vaccinare şi de 
combatere a epizotiilor infecţ ioase la animale, strădaniile pentru îmbunătăţ irea raselor 
dc animale, cu onoare găsim şi comuna Cermei. Dar documentele din I limăiia Cermei 

consemnează activitatea medicului veterinar încă din 1926.
Conform Monitorului Oficial nr. 19 din 1947 la p. 1462 se consemnează ca la 

Dispensan.il Veterinar Cennei, Circumscripţ ia XV, era medicul Emil Vancu, originar 
din Căianul Mic, jud. Someş şi a fost instalat la 18 august 1947.

Mulţ i ani a lucrat în calitate de tehnician veterinar Ioan Pclricaş (actualmente 
pensionar). A lucrat cu pasiune în Cermei, făcând tratamentele veterinare solicitate, 
vaccinurile periodice şi adecvate şi asistând animalele, din gospodăriile individuale, la 
fătare. A lucrat între anii 1954 -1992.

în junii anului 1972 şi până în anul 1978 a funcţ ionat la Dispensarul Veterinar 
Cermei, ca medic de specialitate, Gheorghe Veina, care având rezultate foarte bune a 
fost transferai la Siria unde a continuat o activitate meritorie. Alături de medicul Veina 
au lucrat tehnicienii veterinari: Ioan Petricaş ş, Bortii Miron, vizitiu al căruţ ei 
disensarului (ftoşpontul propriu), fiind, Ioan Dragau, Pentru că am cunoscut personal

Cemrih nrCeăT,nU-P0- 53 ? !f- în SC,iS meritcle llli  Miron Borul, locuitor în
Vete un 1 stabil în I 1967 când a absovil Şcoala Tehnică
sMa Sonro dtc Î n u r ’ ’ “  veteri'lar- Ti‘»P de 17 ani a Iacul naveta
şi la Şomoşcheş pentro ca avea tratamente şi vaccinuri în ambele localităţ i Asista la 
fatan de animale, oricând a fost solicitat ziua sau JIHGFEDCBA A m

a plâns de salariu, nu s-a plâns de colegi sau dc şefii săi ^ P S de "aVelă "U

Şi dacă vreau să fiu corect şi sincer au fost ani în „ - 
pe un teren de pământ amenajat la Şcoala Somosrlm î lmpreună am jucat tenis 
tratamente în sat, apoi vin la tenis, niciodată invers'”  a ™ SpU'lea CU aPlomb ” McrS ,a 
la biserică fiind membru al Consiliului Parohial Ce ' Ca pens‘onar mci‘gc regulat

Despre Teodor Şandor, venit ca‘ tehnicianvl ■
tennar, am aflat dintr-un dialog

ale fiecărei administraţ ii

originar
şcoală de elită, în judeţ , prin elevi bine pregătiţ i şi prin profesori de excepţ ie. A  

terminal facultatea de Zootehnic din Timişoara şi a depus obolul ştiinţ ei şi dragostei 
sale pentru meseria de medie veterinar. Era renumit în toată zona. Făcea şi operaţ ii la 

animalele mari: vaci şi cai, atunci cănd nimeni nu mai spera să le salveze. Cu acest 
bagaj dc mare profesionist s-a transferat la Ineu unde a confirmat şi confirmă şi azi că 

specialistul veterinar, Florian Goldiş a lăsat urme adânci în tărâmul muncii din 

zootehnic, în Cermei.
La Dispensarul Veterinar Cermei a venit în anul 1987 medicul Simon Viorel 

Monca transferat dc la Centrul dc Reproducţ ie Băileşti jud Dolj. Este originar din 
Pleşcuţ a şi a absolvit Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara, în anul 1982. în 

Cermei a continuat munca de calitate a medicului Goldiş. Revoluţ ia din 1989 a adus 
schimbări şi în sistemul medical veterinar astfel că Dispensarul Cermei a devenit 
S.R.L. dr. Monca. Alături i-a stat tehnicianul Teodor Şandor „asistentul bun care te 
scoate totdeauna la liman” . Actualul dispensar este dotat cu aparat de analiză 
trichinoscopică şi alte urgenţ e veterinare. Medicul Monea a devenii cermeian, piin 

căsătorie, şi locuieşte la nr. 819. Amabil se prezintă, la orice oră din zi sau noapte, 

pentru urgenţ ele veterinare.
5.3. Secvenţ e din istoricul farmaciei Cermei
Istoria societăţ ii umane a consemnat, că din cele mai vechi timpuri preocupat 

âc sănătatea sa şi mai ales de tratarea unor boli sau a unor răni primite la vănătoaie sau 
'n ^uP*e> omnl a încercat să se trateze folosind plantele şi lucrurile din pieajma sa.

Treptat au devenit plante medicinale, dc leac, treptat anumite ape, substanţ e 
ajuns să fie cunoscute şi utilizate în tratarea unor boli. Şi cei de azi ştim că leacurile 
abcşti şi cele naturiste pot fi salvatoare sau complementare, de mare eficienţ a

medicală, uneori.
Din tradiţ ia şi medicina locală spicuim câteva tratamente băbeşti: pentiu dureii

auihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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îndrumător în Arhivele Statului Arad, Serviri,,/ 
Arad. p. 100-102 11,1
ibidcm,p. 100

ehnic şi sanitar-veterinar cd Judeţ ului
198
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lizcaza în întreg comitatul. Existând în anul 1778, 11 plase administrative se 
sC re°rSaI ‘Yiccare plasa un număr de 3-5 sau 6 jandarmi şi un sergent, comandant. în 

stabil^ | s_au siabilit 5 jandarmi se suplimentează şi pentm Cermei un număr de 

plasa IlC lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ sergenl. Se comentează şi se explică astfel: „în ultimă instanţ ă în plasa 
3 jan ain-ntjndere a Incului după cum sc ştie funcţ ionează un post de jandarmi, la 

dC malC arc este un centru de mare circulaţ ie, fiind loc dc târg, pc unde se fac în 

CeinlC| transporturile către şi dinspre comitatul Bihor. Analizând împrejurările este 
gcnC-a , npresară organizarea şi plasarea unor posturi de jandarmi, în afară dc centrele

jn anul 1811, an în care marele latifundiar Ştefan Aczcl, cu domenii întinse la 

Sicula şi zona noastră, fiind responsabil cu pregătirea militară a jandarmilor, pe 
bieu’ ’ t cerc o suplimentare a numărului dc jandarmi în Cermei, posibil sub această 
C°ml/atie având domeniu mare, voia să se asigure de liniştea socială202. 
m° 1V' în jun.il anului 1815, crescând activitatea cetelor de haiduci, despre care am 

mintii în capitolul dc istorie, a crescut şi nevoia dc apărare. Se ştie că în Pădurea Baltă 
'rau ascunşi haiducii care prădau la Sicula, Şepreuş şi Cermei, astfel că era nevoie dc o 
c ă mărită în aceste localităţ i. Aşa a crescut şi numărul jandarmilor din Cermei203. 
pd 4 Ncavând acces la documentele speciale pentru acest domeniu voi face doar 

scurte referiri şi constatări din arhiva Primăriei Cermei despre jandarmi, paznici, 
apoi poliţ işti, miliţ ieni (în regimul comunist) şi din nou sub numele de jandarm

* »«- «r 
SC folosea ceaiul de mac, la na ■ . . . genelor) sc folosea ceaiul (jc Si
sa. cea dc «ard, 1» «urc» ™ sc Moşea rădăcina de spân';

„ Se,ol iarpe.» pmvocaica >1' . „a  înainte de 1900 în i*
Farmacia farmacisl: Hemieseo, i„ "J*

ÎJS r^dS,mdc dc pacijiar o ™aîa avea î„  mcd,e, ^

*  CC” LCaHoV|eDndde?-d,CiC',*"■  « 

în patrimoniu! statului, Din info^ 

Profesorului Nicolae Vlad vedica farmacie era pe locul actualei case a lui Niculiţ ă 
a ws de liceu şi alături dc măcelăria lui Trăianu Vitalului. Cunoaştem 
farmacistului care asigura serviciul în anul 1959. Acesta era Ladislau Dermla, 

educatoarei. Ana Dcrmla.
Ca farmacistă a venit Mărioara Vlad în anul 1969 prin căsătorie. Este născută 

în Şepreuş şi a absolvit Şcoala dc farmacie din Arad. Ca farmacistă trebuia să şj 
prepare anumite combinaţ ii de medicamente sau prafuri, era cu adevărat nevoie să stij 
meserie. Ţ in să evidenţ iez o muncă de peste 40 de ani. Nu de puţ ine ori farmacista 
Marioara Vlad a fost trezită în miez de noapte pentru medicamente, injecţ ii sau ajutor 
medical. Veneau şi cunoscuţ i şi necunoscuţ i din Cermei, Şomoşcheş. Gurba, Şepreuş şj 
toate împrejurimile şi totdeauna doamna Vlad i-a ajutat.

In anul 2010 s-a pensionat, lăsând grijile farmaciei pe

depihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 v is

numele 
soţ ul I

câteva
guarzi 
si poliţ ist, după 1989.

O adresă purtând numărul dc 521 din 15 iunie 1926 specifică „poliţ iştii Mihai 
Petrică, loan Avram şi Petru Selejan de la Postul de poliţ ie Cermei se absolvă din 

serviciu şi vor fi înlocuiţ i.~0’
Prin adresa nr. 12 a Primprelorului dc la Incit poliţ iştii din Cermei sunt amendaţ i pentru

doamnei Galoş.
Azi farmacia este privatizată şi funcţ ionează în localul Dispensarului 
Recent s-a

seama

uman.
mai deschis o farmacie privată „Corina” si astfel s-a ivit  

oportunitatea concurenţ ei, cine va vinde mai ieftin şi mai corect 
oricum farmacia a fost şi este necesară în viaţ a comunităţ ii.

5.4. Asigurarea pazei şi ordinii publice în Cermei
dezideraSZŜ  ^  " °rfCC ,0Ca,ita*  3 *  —

âs.gurau^paza'de'zi Care a?eza!i în diferite locuri, din cetate,

porţ ile. Erau constraitc turnuri specllTde obÎ °b'CC1 im.rările în CClatC’ poduri'C ' 
fiecare calate regulamente si ordini °bservarc z> sau noapte. Existau pentm

iluminat semnalizarea şi alte repere ale’ord^ni^publice 6̂ dC "°aple’ m°dUl *

şi liniştea publică^oarastfeîputeau 'Sts '867~1918'crai1 v'lale şi paza în localităţ i 

Regimentul giănieereşc STm,' “ “  *

Aradului cu un număr de 9000 de snlHn* ^ CUpnns 24 dc localităţ i din comitatul
Curba, Sicula şi Ineu200. 4,K 11 zona n°astră au existat sate militarizate:
Documentele consemnază tolu
incorporat în anul 1744. După^anul 'nsn" dm Cermei ?' anume pc Ghcorghe IgM  

cum apar unităţ i de jandarmi în fiecare 1 aceste unităţ i grănicereşti sunt desfii«!ale'
" becare localitate. Serviciul de pază si ordine publici

205
necxccutarc dc ordin ???

Se parc că după aceste dispoziţ ii a urmat cea din 6 august prin care este numit
şef dc post la Cermei, loan Stan, plutonier.2 6

Adresa nr. 1212, din 1926, a Companiei de jandarmi cerc Primăriei Cermei să 

asigure alimente şi teren dc cultură pentru jandarmii din Cermei."
Prin Molărîrca nr 101, din 1932, sc restabileşte sediul postului de jandarmi în 

casa lui Adam Kocs, din Cermei, acolo unde a fost încă din anul 1926. Dc asemenea se 
statuează dc către cei 15 consilieri comunali, că nu sc va percepe taxă pentiu clădiiea, 

sediu a jandarmeriei din Cermei.
în 18 ianuarie 1932, Primăria Cermei organizează o licitaţ ie publică pentm mai 

multe obiective. Am selectat, ora 10 şi 30 de minute, când era planificată licitaţ ia 
Pentru „cumpărarea dc rechizite dc pompieri” iar pentru orele 17 „licitaţ ie la faceica

va avea clienţ i. Dar

Alexandru Roz, Războiul neatârnării, 1877-1878, acte şi documente, Ed. U ,Vasile goldiş
20, Arad, 1998, p. 134

Peli n Chişjneul de la a doua retragere a turcilor  până la sfârşitul Primului Război
2„3 Mondio11693-1919,Ed.Gutcmbcrg,Arad,2014,p. 39 
2(M Ib,dcm,p. 40
205 A Pr- Cern»ei, Dosar 1926
206 A pr Ccrmci; adresa 12/30 august 1926, Dosar 1926
207 v’ i)I ‘SCrmc* intr-ieşire p.680/ 1926 

A‘ r.Ccrmci

Ara p̂ermmê ^  G^net, Oradea,p.74

Rcg inlr-ieşire,p.775/1926
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\zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ri n anul 1988 Postul dc Miliţ ie Cermei a fost condus dc Petru Stana 
începan ^ ]sjascut la 08.07.1947, fiu de ţ ărani, a acces la Şcoala de

original' diN ’ care a absolvit-o în 1970. Şi-a începui activitatea în miliţ ie la
SubofHerl ^â!liPpJrcg şi la Şimand. Erau localităţ i mari cu populaţ ie numeroasă şi 
Sernlac apoi a Rcmemorând acei ani într-un interviu din anul 1998, domnul Slana 
probleme nul tc- ^ trct)Ujt să se conformeze cerinţ elor şi legilor comuniste. Cu
mi-a spus că in jyj_arn străduit să fiu corect faţ ă de cetăţ eni încercând să impun

ininia.. . JIHGFEDCBAa  j ’ ’ fosi foarte exigent pe linie dc circulaţ ie sancţ ionând îndeosebi 

consumau alcool şi pe vitezomani. Pentru furturile din C.A.P. am fost 
erau în vârstă sau sărace sau când aşa numita

latrinei şi a camerei dc arest de la primărie , . „„  „ hlcrat • n .
„ I" Şomoşcheş a fost eu certitudine post dc jandarm, sau a tac:ta jandarm din (j 

Cermei, din moment ce Adresa nr. 54 din 13 aprilie 1934 ceie pin sa plaleascâ 

cota comunei Şomoşcheş pentru postul de jandarmi (nespecilica
Dintm-un registru al Primăriei Cermei reiese ca s-a cerut tuluioi poliţ işti  ̂, 

comunali câte o dovadă că sunt cetăţ eni români. "°9
Şi tot din acest registru reiese că paznicii comunali aveau insigne specifice.
In Adresa im 138 de la Chestura poliţ iei se cere postului dc poliţ ie local să 

îmegistreze bicicletele din localitatea Cermei. _ .. .
In sarcina poliţ iştilor din Cermei a intrat oprirea vânătorii de iepuri cu farurile

» 208

mâna pc
respectarea

şoferii care eu 
atunci când persoanele 

valoare mare. Pot sta cu fruntea sus şi pot merge oricând în aceste 
venit în Cermei ca şef de post unde m-a prins şi revoluţ ia

peţ
înţ elegător

' ubă”  nu avea o
: }n anul 1988 am

- . râ( am fosi de bun sau de rău vă rog să deduceţ i din faptul ca atunci in
din ii fost între cei 100-150 de manifestanţ i din faţ a Primăriei Cermei,
25'l2 l |) m-a apostrofat, nu m-a jignit şi nu a fost violent cu mine. Din contră 

mciumi nu ^ ^ pronlui Salvării Naţ ionale, am fost cooptat în acel comitet. Cred că 

imcdia-t T ’ere spune lotul şi despre activitatea mea, ca şef dc post, în Cermei, din 

‘Ts r  1089^' în anul anul 1990, plutonierul adjutant, Petru Stana s-a pensionat şi s-a 
' bTt în Apateu Cu zâmbetul pe buze se întâlneşte cu orice cetăţ ean din Cermei şi

maşinilor. „pag ^
lacalităl1*în 1934 valoarea clădirii jandarmeriei, din Cermei era dc 40 000 lei iar camera 

guardiştilor valora 2000 lei.
Din anul 1946 a rămas în memoria unor cetăţ eni din Cei mei poliţ istul C. Rişca 

peniiu corectitudinea cu care şi-a îndeplinit sarcinile de sciviciu şi având soţ ia 
telefonistă (informaţ ie Florica Toma, Cermei, nr 125).

între anii 1970-1975 şef al Postului de miliţ ie din Cermei a fost Marian Ivantie. 

S-a transferat la Frumuşeni, unde a fost continuat de propriul său fiu. Era un uriaş şi la 
propriu şi la figurat. Cu certitudine acei care nu respectau legea erau sancţ ionaţ i dur, 
dar a ştiut să fie blând cu cei care erau pârâţ i politic sau furau de la C.A.P. din cauza 
sărăciei. A rămas, cred cu în mentalul cermeienilor, ca un fost miliţ ian, corect şi onest.

Intre anii 1975-1983 au funcţ ionat ca miliţ ieni Ioan Carliş, originar din Rogoz 
dc Holod şi Ştefan Voian, care ulterior s-a transferat la Apateu şi a fost urmat dc Ioan 
Andra.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

210

Şomoşcheşûa|u| ^ ^ aj p0|iţ iei din Cermei este agentul şef, Mircea Topai.

11 06.1967 la Bcrcchiu, tatăl său fiind muncitor şi mama agricultoare, după 
terminarea Scolii Generale Bcrcchiu şi Liceul Mihai Viteazul, din Ineu, a urmat Şcoala 

Militară Câmpina unde după 2 ani a devenit poliţ ist. S-a încadrai în anul 1990. Datorita 
calităţ ilor sale de bun criminalist şi documentarist, cunoscând particularităţ ile şi 
spccificităţ ilc unor furturi a reuşit să rezolve un număr marc de furturi dc pe raza 

comunei Cermei, spargeri, crime sau accidente de citculaţ ic.
A dat atenţ ie mare dclicvcnţ ci juvenile participând în şcoli, prin lectorate sau 

discuţ ii cu copiii asupra legilor ţ ării, evitarea consumului de droguri şi evitarea 
circulaţ ie. Se bucură dc aprecieri pozitive din partea cetăţ enilor, a

calificative foarte bine a

Născut la

Intre anii 1984-1987 a activat ca subofiţ er Dorcl Trânc. Originar din Ineu după 
terminarea cursurilor gimnaziale şi liceale, simţ indu-se atras de cariera militară şi-a 
îndreptat paşii spre Şcoala de Subofiţ eri din Câmpina. A fost un elev eminent 
însuşiindu-şi temeinic cunoştinţ ele profesionale, având un corp atletic, bine-facut, cu 
ochi sclipitori care emană intuiţ ie criminalistică, abilităţ i şi competenţ e calitative dc 
poliţ ist întruchipându-le pe toate după ce s-a încadrat în politic, la Ineu, în anul 1983. 
Având rezultate excepţ ionale şi un comportament civic exemplar a fost numit în anul 
1984 ca şef de post la Miliţ ia Cermei. A lucrat până în anul 1987, când din nou 
apreciat fiind a fost transferat la Ineu şi la Arad.

Mintea ageră şi calităţ ile intelectuale l-au ajutat să se perfecţ ioneze în cursuri si 
şcoli de înaltă clasă, precum Şcoala de Ofiţ eri Bănoasa si Academia de Politic 

Bucureşti şi Facultatea de Drept. In urma acestor cursuri a fost avansat la gradul dc 
maior. A lucrat cu foarte bune rezultate în Poliţ ia Ineu, în perioada 1990-2005, când s-a 
pensionat.

accidentelor dc
autorităţ ilor locale şi a conducerii I.P.J .Arad. Având an de an 

fost avansat înainte dc termen.
A primit mai multe diplome dc merit. Portretul profesional dc excepţ ie poate fi  

completat cu cel dc familie fiind mândru dc soţ ia şi băiatul sau.
Acum, în prag dc pensionare credem că ar merita şi diploma de cetăţ ean dc 

onoare după o slujire dc 24 de ani, ca cel mai longeviv şef dc post, din Cermei.
Alături de Mircea Topai a stat începând din anul 1991 şi Ioan Burtă. Este 

născut Ia 19.02.1968, în Ineu unde a absolvit şcoala generală şi liceul apoi a urmat o 

şcoală dc poliţ ie.
Este o fire prietenoasă, deschisă, comunicativă, bun profesionist, având fler în 

descoperirea unor făptaşi, manifestând indulgenţ ă atunci când cazurile nu sunt giave şi 
câud sc pol da sancţ iuni mai uşoare, îşi face datoria în cadrul legal, democratic dc 

acum* N-ani auzit să fi fost brutal, să fi exagerat în exercitarea meseriei, este prieten şi 

Cu tinerii şi cu vârstnicii.

Nu suntem noi cei îndreptăţ iţ i, autoriir . . , , „ . . acestei cărţ i să dăm diplome
profesionale, dar putem sa-, acordam lu, Trânc Dorel „Felicitări pentru întreaga 
activitate! ş, n transmitem ca oricând este binevenit în Cermei ş, Şomoşcheş. Munca 
sa a fost şi este apreciata. Y v ’

20X Ziar:Românul /25 decembrie, 1931, Decizia Primăriei Nr 1811/1 Ort 
A  pr.Cermei, Rcg intr-ieşire p. 96 din 21 iunie, 1934 ’ ^

2IU A. Pr.Cermei,Dosar 1934
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'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsi de a preveni izbucnirea incendiilor. Pompierii au purtat si poartă 
• 1C nt special şi însemne specifice.

ccHipa,11g. LinCjleie şi instrumentele de stins focul au cunoscut progrese şi perfecţ ionări.

început erau folosite: scări, galeţ i şi căngi sau furci, treptat s-au pregătit 
f)aCtl a rţ xe sau mobile, pe roţ i, care asigurau apa pentru stingerea focului. S-au 
buloa,e. (urnU1-i de observare şi anunţ are a incendiilor din multe localităţ i, 
constiu»ţ ĉê uj CLl încetul fiecare comunitate şi-a format câte o echipă specializată în 

o'rea focului, apărând astfel şi formaţ iile de pompieri voluntari sau plătiţ i de

comumtat  ̂pompierji or este şi ea una bogată şi interesantă. Dacă în uncie localităţ i 

• lc oraşe' Nădlac, Incu, Chişincu-Criş, Curtici, formaţ iile voluntare de pompieri 
(nia11 c 1 ’ ii_ |850-1900, pentru Ccrmei avem consemnată existenta formaţ iei de 
SpK la sfârşuu, secolului a. XlX-lea.™

P P I a o licitaţ ie organizată de Primăria Ccrmei în 18 ianuarie 1932 se preconiza la 

10 şi 30 ele rninute, „cumpărarea de rechizite pentru pompierit” în Cermci iar 
orele 17 licitaţ ie publică la „facerea latrinei şi a camerei de arest de laihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ii dragostea faţ ă de meserie
an i> liais nu numai

Prin fiul său, ajuns şi el poliţ ist a transrn
ei şi respectul faţ ă de ordinea legislativă şi civica. jnforniatician fiind o persoană

Soţ ia Plorica lucrează la Liceul Ccrmei ca *n(j pC fiecare dascăl, prjn 
amabilă dispusă să facă şi ore suplimentare când e caz liceului Ccrmei. 
munca la calculator şi onorîndu-şi astfel stalului dc alî6‘ lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ csle orjgjnar din Gurba 

Despre agentul şef, Ioan Nica, putem aminti a a urmat Liceul Incu si
născut la 14.04.1966. După şcolile primare şi genera c gcoaja Militară Slatina, unde ! 
aspirând la meseria dc poliţ ist s-a pregătit temeinic pen . ^ polifjst s.a încadral , 
se ştie că se intră foarte greu. După 2 ani cu onoran  ̂ jar din anul 2000, Ja
Postul de Politic Bocsig a lucrat apoi la Postu
Posu.1 dc Poliţ ie Ccrmei. . , fijnd prezent z> sau noapte sau

«j : s s .5 «  rr *  A** > »
Ccrmei şi Şomoşchcş atunci când se desfăşoară meciuri oficiale, Este piezcnt in şcoli 

pentru a ţ ine lecţ ii copiilor pe teme de circulaţ ie sau a tc cmc c cgis atic. 
Colaborează cu directorii de şcoli la respectarea programelor şcolare şi serviciul pc 
şcoală.

orele 
pentru oi 
primărie”
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Din Arhiva Primăriei Ccrmei am aflat câteva probleme legale dc repararea, în 

tnul 1933 a colnci pentru pompa de stins incendii” . Aflăm astfel că încă din anul 
1933 exista în dotare formaţ iei dc pompieri voluntari, din Ccrmei, o pompă aspcrsoarc, 

car manual (pompa manuală s-a inventat în anul 1752) sau prin motor, putea scoate apă 
din fântână sau gârlă şi prin conducte sau furtunuri (furtunul dc pompieri se folosea din 

anul 1672), o putea împinge şi utiliza la stingerea incendiilor în Ccrmei.
fost folosite la stinsul incendiilor din

Este un pasionat apicultor, activitate care nc întăreşte convingă ca^că dl Ioan 
Nica este inteligent, perseverent, om bun, şi „bun cetăţ ean pcnttu cetăţ eni A primit 
distincţ ia „Meritul  militar cls a IlI-a”  şi calificativele de „Foarte bine .

La ora actuală la Postul de Poliţ ie Ccrmei mai lucrează agent şef. Rafael 
Grunncr. Este născut la 16.10.1968, în Timişoara. A absolvit Şcoala de Poliţ ie Slatina, 
în anul 1994. Cu o statură atletică şi o ţ inută impecabilă s-a prezentat în anul 2012 la 
Postul dc Poliţ ie Cermei, după ce a funcţ ionat 18 ani în judeţ ul Hunedoara. Conform 
calităţ ilor profesionale îl vedem mereu în miezul problemelor, oriunde se impune, 
găsind cele mai bune soluţ ii dc rezolvare. Fiind dc doar 2 ani în comuna Ccrmei nu 
putem emile prea multe aprecieri dar am intuit în el omul legii care respectă, ca să fie 
respectat şi omul legii care vrea să confirme dictonul „Omul potrivit la locul potrivit” . 
Pentru activitatea sa, agentul şef Rafael Grunncr a fost decorat cu meritul militar 
„Clasa a III-a” .

Din păcate astfel de pompe manuale 
Ccrmei şi Şomoşchcş până prin anii 1980-1985.

Maşinile de pompieri, de format modem erau în România în marile oraşe 

precum: Arad, Incu , Chişineu-Criş, Pâncota, Curtici ctc.
Pot reaminti că în Incu în anul 1954 s-a înfiinţ at Fotmaţ ia Militai  a dc 

Pompieri, având în componenţ ă 40-50 dc militari în termen, specialitatea „pompicii şi 
având în dotare 3-4 maşini dc stins incendiul, care se implicau în stingerea inccndiiloi 
dc pc raza zonală, Incu, Ccrmei, Apateu, Şicula, Beliu, Tâmova şi mai departe când

au

5.5. Serviciul dc stingere a incendiilor şi pompierii din Ccrmei 
Un scurt preambul despre serviciul dc stingere a incendiilor ne trimite cu 

gândul la cetăţ ile antice şi medievale, care în vremuri de război erau atacate cu foc. 
aruncat peste ziduri, atunci când se încerca ocuparea lor. Existau, cu certitudine oameni 
pregătiţ i sa anihileze astfel dc atacuri eu foc. Realitatea este aceea că dc multe ori în 

aşezare umana ,din divei se motive, izbucneau incendii cai c devastau una sau mai 
multe casc sau străzi. Putem să gândim o clipă la casele dc lemn acoperite cu paie,
r  f  « ■ *-» ***« *  “f*  I* .  « d e  ,i c i, d e re p ed e s 'e 2 ?  »

situaţ ia sc impunea.
Despre formaţ iile voluntare din Ccrmei şi Şomoşchcş din perioada amloi 

1952-1985 putem consemna că erau compuse din 8-12 pompieri şi un şef de formaţ ie. 
Aveau îmbrăcămintea compusă din costum maro, cu o caschetă de formal militar, dai 
cu o insignă specifică pompierilor. Pentru pregătire şi onorarea formaţ iilor de pompieri 
se organizau multe concursuri, cu formaţ iile dc pompieri din judeţ . Memoriile 

personale sc leagă şi de existenţ a unor formaţ ii de copii „micit pompieri care se

vroiau pregătitoare pentru viitorii  pompieri. .
Date mai exacte avem începând cu anul 1952 când sc consemnează in Arhiva 

Primăriei Cermci, pregătiri cu formaţ ia dc pompieri. In anul 1953, când in comuna 
Ccrmei a ars în întregime o moară cu trei etaje s-a înfiinţ a „Serviciul public de

orice

Cei în vârstă, din Cermei, pot avea în
paie şi în jurul anilor 1940-1950. Dc ohir^i w .lc cx,slcnţ a caselor acoperite Cl1 
şindrilă. ’scncile dc lemn erau acoperite cu

Fiecare comunitate se mobiliza în caz dc incendii r • - * 
probabil şi a altor popoare ca atunci când ' | un* Lxrata în tradiţ ia românilor,şi 
bisericilor. Astfel comunitatea întreagă afla^dcC?C^e.un ^oc sa sc tragă clopotele 

Pompierii aveau rolul de a stinse inmirirn °C sc Putea mobiliza imediat-
ldl,IC’ de a sa'va vieţ ile oamenilor şi ale

2 1 2 Ioan Mâncran, Monografia Comunei Cermei, lucrare de licenţ a p. 32,cate 

:l3 face trimitere la istoricul Ieno Gaal şi lucrarea sa monografica despre Arad 

Starul „Românul" 125 decembrie 1931
1 1 4

1 1 5



Din anul 2000 serviciul de pompieri civili  a fost dotat cu o autospecială cu apă, 
. „-tic  din partea unei comune din Italia înfrăţ ită cu comuna noastră. Ea poate acţ iona 

Hoar 2-3 oameni, incluzând şi şoferul. Maşina tip „Magirus”are o capacitate de 3000 
C,U ,itr i cu furtun de 60 de metr. şi un debit de 50/1 pe secundă-2001/pe secundă. Alături 
a! maşina autospecială (în valoare de 58.006.000 lei) în dotarea P.S.I. Cermei mai

există: hidrant... 68 lei;

de incendii dar siihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA■la stingerea Şl dc a

dotată cu o pompă manuală montată pc

pompieri” cu motivaţ ia expresă de a participa 
preveni.

La înfiinţ are formaţ ia de pompieri era

C5™,a îrrdc po„,p» o» *  C««i P dobMi, Drapclu, *
luptă al unităţ ii.

Din panoplia de diplome primite dc Formaţ ia Voluntara de Pompieri Cermej 

amintesc:
1956 - Premiul I, pe zonă, însoţ it de o pictură pc pânză reprezentând un pompier care 
salvează dinlr-o casă în flăcări,o femeie şi ţ ine un copil în biaţ e ,ieşind dinţ ie flăcări; 

1959 Locul I, la concursul de pompieri pe Regiunea Crişana,
1979 - Locul I, pc zona Incu;
1980 - Locul II, pc zonă;
1982 -1984-1985-1986- Locul I pc zona Incu, la concursul profesional.
In aceşti ani de glorie activau ca pompieri voluntari următorii cetăţ eni:

Ioan Hammer nr. 507-şef grupă;

Cheie hidrant...
Hidrant portabil...
Cordiţ ă salvare...
Furtun tip C(50 ml) 2940 lei; 
Furtun tip B(46 ml)...534258 lei 
Distribuitor C-B...
Scară 4 m...
Chelie racord...

68 lei
450 lei; 
660 lei;

2 buc.;
1 buc.;
2 buc.

începând cu anul 2006 în cadrul Primăriei Cermei s-a înfiinţ at Serviciul 
Voluntar pentru Situaţ ii dc Urgenţ ă, al cărui şef a fost numit Nicuşor Boţ oc. Acesta se 
află în subordinea Primăriei Cermei având sediul la nr. 304. Se implică în activitatea de 

dotare a instituţ iilor din comună, cu cele necesare intervenţ iilor de urgenţ ă şi activează

Grupa I autotun:
Ştefan Farago nr. 907;
Ioan Morar nr. 255;
Eugen Suciu nr. 328;
Iosif Koromy nr. 472;
Nicuşor Boţ oc nr. 238;
Iosif Sznefner nr. 571;
Ioan Bun nr. 956;
Comei Petrica nr. 449; lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r  Ioan Chiş nr. 400- şofer.
Orupa a II-  a pompa manuală: Gheorghe Crişan nr. 212- şef grupă;

Ioan Kcrcmy nr 517;
Adalbert Lokoş nr. 647;
Ştefan Voştinar nr. 489;
Ioan Huicdan nr. 904;
Sebastian Uzun nr. 405;
Ioan Opriţ oiu nr. 781;
Crăciun Gudiu nr. 868 
Fetru Tarcea nr. 4- şef;
Ioan Popa nr. 486;
Petru Scrob nr. 311;
Pavel Manca nr. 41L 
Fetru Sas nr. 483;
Teodor Grec nr. 350;
Fetru Mic nr. 359;

In primii ani, adică 1953-1956 Pnma , Petru Marc nr. ,

e s»*  ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE " 8“  s-  “
nui 2006, şeful formaţ iei a

preventiv.
Serviciul Voluntar pentru Situaţ ii de Urgenţ ă (S.V.S.U.) are în componenţ ă 40 

dc membrii, 2 fiind angajaţ i iar 38 fiind voluntari. Serviciul se finanţ ează din bugetul 
local şi din donaţ ii şi vizează toate aspectele ce ţ in de situaţ iile de urgenţ ă (incendii, 
cutremure, inundaţ ii, atac terorist etc).

La ora actuală comuna Cermei numără un total de 1013 gospodării din care: în 

Cermei- 637 gospodării, în Şomoşcheş-329 gospodării şi Avram Iancu cu 47 de
gospodării.

Există un număr marc dc case construite din lemn, puţ ine sunt din pământ 
bătut şi chirpici, iar cele construite în ultimii 20-25 dc ani sunt construite din cărămidă 
şi B.C.A.

Dc asemenea în comuna Cermei sunt aproximativ 900 de fântâni proprii şi câte 
o fântână arteziană în Cermei şi Şomoşcheş.

Fcntni stingerea incendiilor formaţ ia de azi, a pompierilor voluntari din 

Cermei, acţ ionează prin următorii: Gheorghe Moţ - şef de formaţ ie;
ViorclIlorga;
Dumitru Simion;

Grupa a IlI-a Şomoşcheş:

Nelu Hammer;
Ioan Căşuţ :
Ştefan Szefner;
Dan Roşioru;
Vesa Lucian- asistent medical 

5.6. C om u n ica ţ i i le ş i O fic iu l  P oş ta l C erm e i 
r Fornim periplul nostru istoric de la sintagma „poştalion”  cuvânt vechi, care în 
rancezâ şi rusă, face trimitere la primele căruţ e cu cai, care transportau. 

sc seShPOndcnţ ă’ bagaje sau persoane. Serviciile se asigurau prin staţ ii de poştalion, unde 
urnbau şi caii şi se putea dormi şi mânca.

11 siguranţ ă civilizaţ iile umane încă de la începuturi au comunicat, au

117.
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lai unde erau selectate şi repartizate poştaşilor din Cermei, Şomoşcheş şi
■itive prin persoane individuale Sau 

transmis ordine militare, juridice şi administra -ului sau a persoanei impli^  ‘
grupuri (spre a putea apăra conţ inutul sau valoaica ^ poştalionul. C
în anunţ ) folosind caii sau alte mijloace de transpoi lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ scmnale transmise de 1

Anterior s-au transmis mesaje prin focun ^ um: buciumul, corn.,1 
distanţ e vizibile sau prin folosirea unor mstrumen 
sau toba.

ficiul poş 
Ian cu 

Pe o

la o
Avram altă listă cu oficiile poştale în funcţ iune, în anul calendaristic 1948, 

• 1 poştal Cermei apare în nomenclator la poziţ ia 11 (Ibidem pag. 107).
0ficiu ţnlre anii 1952- 1956 comform structurii administrativ- teritoriale Oficiul 

1 Cermei era încadrat în Raionul Ineu, Regiunea Arad (Ibidem pag.l 10-111).
P°şta pinir-o fişă de la Primăria Cermei constatăm că în anul 1959 la Poşta Cermei 

lujiana Ilisic şi Hiena Nica în calitate de telefoniste iar ca diriginte de poştă era
însemnat mari cucei n i şi progrese îu

Sc ştie c. telegraful MW  . fel inventai în f 7 “ 'fiT?' ™*y

Brcese Morse, care a fost un pictor şi inventator amencan. e egre c in ro us ca 
ajutor în transportul pe calea ferată. Dc-a lungul căiloi erate au apaiu s a pi cu fire

Apariţ ia telegrafului şi a telefonului au 
sistemul de comunicare interumană.

lucrau: 
Petru Ilisic.

In anii 1968- 1970 în Cermei aveau telefon doar primăria, miliţ ia, şcoala şi 
instituţ ii importante şi în jur de 15- 20 de persoane particulare, în timp ce la 

exista un singur telefon la CAP şi două posturi telefonice la persoane
câteva 
Şomoşcheş

paiticu ^ ^ lipsei de confort, datorat lipsei de telefon, pot spune că ani de zile

20-30 de minute pentru a obţ ine o legătură telefonică la Arad sau la

conductoare, de telegrafie. w
După anul 1876 odată cu înfiinţ area telefonului, dc către Graham Bell şi Hlisha 

Green s-a extins reţ eaua telefonică în paralel dar şi în locul celei telcgiafice.
în Transilvania primele linii  telefonice s-au realizat în anii 1881-1882 între 

Timişoara- Sibiu- Cluj-Arad.
Despre Oficiul Poştal Cermei aflăm din lucrarea document a istoricului Gaal 

Jeno că funcţ iona din anii 1860-1870 (Kozgazdasagi, Kozigazgatasi es kozmuveloden 
1898, P.).

stăteam 15- .
Bucureşti şi nu dc puţ ine ori abandonam convorbirea după un timp lung dc aşteptare.

activist cultural am simţ it acest disconfort care a durat mulţ i aniCa dascăl, jurnalist şi

dc zile.
Printre diriginţ ii dc poştă cu activitate meritorie s-a numărat, după anul 1961, 

telefonistă Floriea Toma, a lui Visu, dc la nr. 125, care a funcţ ionatPetru llisie, iar ca 
din anul 1961 şi până după Revoluţ ia din 1989, când s-a pensionat.

A fost o telefonistă dc excepţ ie, dc o punctualitate rară, amabilă, cu zâmbetul 
vocal agreabil şi politicos încât dc multe ori în faţ a telefonului

In informaţ iile despre calea ferată Ineu - Cermei dată în folosinţ ă la 01.05 
1889, avem şi pe aceea care ne confirmă că gara Cermei avea în dotare o static 
telegrafică prin care sc comunicau date despre mersul şi locaţ ia trenului de pe traseele 
existente. pe buze, cu un ton 

gândeai: „  Doamne dă, să fie doamna Floriea dc serviciu!”
Au mai lucrat ca telefoniste: Ana Malanco şi Agneta Sabo.
După pensionarea dirigintelui dc poştă. Petru Ilisic, a fost denumit ca diiiginte, 

Pavel Brădean, din Ineu. Ca telefonistă a lucrat Eugenia Păşcuţ iu. Poştaşi comunali 
fost: Petru Sucigan din Şomoşcheş, loan Popa (Brăcinar) din Cermei şi Ioan Muntean.

Au mai activat ca poştaşi: Margareta Molnar Cik, Nicolae Sas (a lui 

Peşcănoaic), Matei Frenţ iu, Mircea Jigău, Petru Pitaş, Maria Biânduşe.
Floriea Vidican a fost responsabilă dc poştă o perioadă. In alte pciioade 

funcţ ional ca telefoniste: Floriea Lazca, Maria Sas (a lui Visu), Floriea Sas (a lui

Dicţ ionarul maghiar din anul 1913 consemnează şi confirmă această informaţ ie 
(Helysegncvtara, A Magyar Szcnl Korona Orrszagainak, 1913, Budapest, pag. 466).

Trenul de pc rula Ineu - Cermei sau Cermei - Arad, a fost folosit si la 
transportul corespondenţ ei (scrisori, telegrame), pachete, colele, ziare şi reviste.
rprtihiHi ! ^emieml fa un ccntru econ°mic şi spiritual dc mare valoare, cu 
certitudine şi documentele poştale confirmă că existau
trenurile de pc iuta Ineu- Cermei.

„Comunicaţ i! Poştă şi Telegraf din Arad” şi s‘a d^voltat sectorul

având câţ iva angajaţ i: diriginte şi poştaşi nentr" 0ficiului Poştal Cermei,
apoi în Şomoşcheş (Tiron Florin Martin Dan wE f  ?-‘ PrCSă CermC' Ş’
Regională Timişoara, Ed. Eurostampa, 2009 palmi ^ °na PoŞlei în DireCţ ia

Din anul 1922 funcţ ionează „Societatea Teleromână”  
telegrafie şi semnalizare. romana

au

vagoane poştale ataşate la

au mai

Vlădica), Floriea Sirnion.
în anul 1971 erau în Cermei 583 dc abonamente la radio şi 183 de abonamente

la TV.
celor din SUADin anul 1974 s-a introdus şi în Poşta Română, asemenea 

(1963), Austria (1967), Belgia (1969), URSS (1971), Polonia (1973), Bulgaria (1975), 
codurile poştale, proprii fiecărui oficiu poştal. Curmeiul a primit codul 2863 (Ibidem 

pag. 125).

cu echipe dc telefonie,

In anul 1927 au apărut şi S-au instalat în oficiile 
„Rotaiy cu caleva posturi telefonice în fiecare comun 

In anul 1938 Oficiul Poştal Cermei am 
(Ibidem pag. 101). p‘ rc autonzat la poziţ ia 9 in judeţ ul Arad

Oficiu] Poştal Cermei primea şi trimitea coresnonH ,
424 pc ruta Ineu- Cermei şi retur. între 15 oct Z,T CU va§onul poştal nr. 423 şi nr. 
şi 246, pentru ca mai tîrziu în perioada 1945' ,q„ 945 va§onul poştal purta nr. 245 
pasager. Ineu- Cermei şi retur să poarte nr 245J,Tg0nul P°?‘al anexat trenului de 
ş. presa erau preluate şi transportate cu căruţ a n, k ' °e la Sară ‘oală corespondenţ a

bicicleta şi mai târziu cu au(omobilUl,

poştale, centralele automate

(Trebuie să mulţ umesc, domnului Radu hiţ u, inspector şef, în I oşta Compania 
Naţ ională, Poşta Arad, pentru informaţ iile oferite despre Oficiul Poştal Cermei şi 
despre lucrarea sus menţ ionată şi în acelaşi timp să-l felicităm pentru postura sa,

activitatea sa, ea fiu al Şomoşchcşului).
Ştim cu toţ ii că după 1989 şi serviciile poştale şi comunicaţ iile 

aslFci că serviciul poştal de comunicaţ ii „ROMTELECOM” este asigurat pnntr-o
număr de 400 posturi telefonice, pentru

s-au restructurat

centrală telefonică automată digitală cu un

118 119ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITOLUL VI ŞCOALA ŞI RELIGIApersoane fizice, juridi„  ,, instj , b|ta, tnseri« k »» *
si HScrv,ciul <k inicrvcnţ ic „RoMeteon." «“ '*”“ 1" c.lcXtonO “  
Şl om de omenie rară, Ioan Vid din Motiori, bun cunoscător al calculatoailu, şi
telefoniei şi gata oricând să te ajute. Actuala dirigintă de poşta este Eugenia I aşcuţ , djn 

Cermei, de la nr. 256.
... .f încePut ca telefonistă, în anul 1987, şi treptat a parcurs toate stagiile şj 

activităţ ile specifice, fiind numită ca diridgintă, după moartea soţ ului Floi e 1 aşcuţ .
Actualmente, serviciile poştale din Cermei Ic prestează,in calitate de poştaşi, 

nstian Sas (a Dăvidii) şi Margareta MolnarCik.
D-na Margareta a fost premială,în mai multe rânduri chiar de către Regionala 

imişoara, fiind clasată între primii zece poştaşi pe regiune. Stau mărturie diplomele si
articolele din ziarele judeţ

în Şomoşchcş, ghişeul poştal, de azi, este deservit de către Elisabcta Bele.

6 1 începuturile Şcolii din Cermei
rând vor fi învăţ at cititul, scrisul şi socotitul cei dinţ a; 

cei din familiile bogate, nobile, conducători si administratorii ^ prca f" 11' 
3 bani şi copii disponibili de la vârsta fragedă spre învăţ are, le asi^u^ţ Vilor 

căli care în casă ş. familie se ocupa de instrucţ ia şi educaţ ia lor P

n schimb, în familiile nevoiaşe sărace, iobăgeşti, eu multe guri de hrănit, copilul ajuns 
|a 6-7 ani începea sa devină util familie, fund „braţ de muncă pentru familie si pentru

domnul de pământ .
Riiclii, dacă nu intrau boitan, puican sau văcari, în ajutorul titularilor 
comunităţ ii, primeau în grijă vitele familiei.

Fetele, lăsau păpuşile ş. aveau grijă de fraţ ii şi surorile mai mici sau pregăteau 
mâncarea în vreme ce adulţ ii mergeau la câmp şi desfăşurau alte munci casnice. Era 

un mod pragmatic, încetăţ enii la 1 ornam de creştere şi formare pentru viaţ ă”
Pentru astfel de copii nu există mod de învăţ are şi de aceea majoritatea 

rămâneau analfabeţ i. Puţ ini reuşeau să meargă pe lângă preoţ i sau alţ i funcţ ionari şi 
oameni cu caile spre a învăţ a cititul, sciisul şi alte cunoştinţ e elementare de calcul 
dc viaţ ă socială, economică şi administrativă.214

în Transilvania şi implicit zona Aradului, Crişana, Ineu, Cermei şi Şomoşcheş, 
învăţ area şi şcolarizarea sunt legate de biserica ortodoxă şi catolică.

Cea dintâi şcoală, atestată documentar, în anul 1030, este la Cenad, în Banat, 
acolo unde după ocupaţ ia regalităţ ii maghiare, în locul mănăstirii ortodoxe, prin sosirea 
şi instaurarea lui Gerard de Sagredo, s-a inaugurat o mănăstire catolică ce avea să 
deschidă o şcoală cu 30 dc elevi.

Informaţ ia ne întăreşte convingerea că pe lângă biserici şi mănăstiri se învăţ a 
carte, în vremurile feudalismului.

slujbaşi ai
ene.

sau

Primele şcoli săteşti sau cele bisericeşti aveau limba de predare latină iar 
materiile dc învăţ ământ erau grupate în două cicluri; primul numit trivium, cu trei 
materii: gramatică, retorică şi dialectică, iar al doilea ciclu, numit quadrivium, cu patru 
materii: aritmetică, geometric, astronomie şi muzică. Cei ce voiau să-şi desăvârşească 

învăţ ătura urmau un ciclu dc studii superioare în care aprofundaţ i filozofia şi teologia, 
cele două ştiinţ e care încununau cunoaşterea umană. în şcolile săteşti se învăţ a scrisul 
Şi cititul pc texte din cărţ i bisericeşti, sub îndrumarea preotului paroh sau a 
lârcovnicului şi dascălului bisericii, din comunitate.

Cu multă mândrie locală subliniem că în zona Incului, în străvechea vatra a 
Mitropoliei Incului s-a născut, a crescut, a învăţ at şi a activat, ca preot, episcop şi 

mitropolit al Transilvaniei, Sava al II-lca Brancovici cel care şi-a impresionat 
contemporanii şi urmaşii prin cultura sa deosebită (avea o mare bibliotecă în limba 
română, latina şi maghiară) prin inteligenţ a sa, idealurile sale înalte, dâizenia şi 
stăruinţ a în ortodoxie, lupta sa neobosită pentru folosirea limbii  române în biserica din 

c<d. „Cuvântul lui Dumnezeu să se vestească în limba noastiă, rumâneşte,TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

215 lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

w 1,0an Cod™. Şcoala ineuanăpe trepte de istorie, 1756-2008, Ed.Trinom, Arad, 2008, p 8 

197Tp 3'V[ â,âmâ”‘ u,ui di"  România, compendiu, Ed.Didactică şi Pedagogică. Bucureşti,
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didat nu poate fi numit în satul său.
Tnti coniii dc vârstă şcolară, de ambele sexe* lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr, A

la, ia,- părinţ ii vor fi îndrumaţ i sâ-i trimită la Şcoa,, Se inS^vSr d"e 

, copii şi angajarea lor ca pastor,, de către comunitate (fapt niciodaPtă °

U celebrarea casato,,,lot, preoţ i, sa dog,eze în mod public pe tinerii care au 

urmat şcoala, ,ar după caţ .va am, când mvaţ amantul se va extinde, nimeni nu poate fi  
lit  primar sau jurat fără cert, ficat şcolar. p

nU Autorităţ ile se pun în mişcare. Un plan elaborat de inspectorul şcolar al 

Districtului Oradea (de care ţ inea ş, comitatul Arad şi implicit zona noastră, a Ineului 
ncretizează prin înfiinţ area de şcoli noi.

în anul 1786, protopopul Ineului, Atanasie Roşu, sc lamenta autorităţ ilor 
formulând: „Mare paguba avem ,n tot protopopiatul Boroşincului” , referindu-se la 

lipsa de şcoli şi de învăţ ător,, in zona şi militând pentru “ învăţ area pruncilor.”
Se impunea înfiinţ area de şcoli în comunităţ ile şi parohiile în 

recenzaţ i 100 de copii în vârstă de 6-12 ani. învăţ ătorul 

comunitatea, director al şcolii locale şi îndrumător fiind parohul local din
Elevii erau împărţ iţ i în două nivele de învăţ are, cei de 8-10 ani învăţ au citit- 

scrisul şi socotitul apoi cei dc vâista de 12-15; sau 13-16 învăţ au: citirea, caligrafia, 
ortografia, dicţ ia, cunoştinţ e de morală, aritmetică şi compunere. în şcoală 
familiarizaţ i cu diverse activităţ i practice: împletituri, cioplitul lemnului, torsul lânii şi 
al cânepii, ţ esutul pânzei şi activităţ ile agricole de bază.

Procesul de învăţ ământ se desfăşură pe parcursul a 25 dc orc săptămânal.
Inspectorul şcolar avea obligaţ ia să viziteze ccl puţ in o dată pe an şcolile din 

districtul său. De obicei inspecţ ia se făcea la două luni după începerea cursurilor, 
inspecţ ia era anunţ ată în prealabil pentru ca autorităţ ile locale: primarul, preotul şi 
juraţ ii să fie întâlniţ i. în timpul inspecţ iei elevii erau supuşi unui examen de 3 orc prin 

care se constata nivelul predării cunoştinţ elor, eficacitatea metodelor dc învăţ ământ 

utilizate dc învăţ ător şi nu în ultimul rând pregătirea profesională a acestuia. în timpul 
controlului inspectorul urma să cerceteze clădirea şcolii, păstrarea manualelor, dotarea 
cu material didactic şi folosirea corectă a documentelor şcolare. Toate constatările 
(acute erau raportate autorităţ ilor comitatense 2IS.

In zona Incului avem ca primă atestare a unităţ ii şcolare, existenţ a şi 
funclionrea Şcolii Populare din Ineu încă din anul 1756, iar printre şcolile din 
localităţ ile învecinate amintim: Şcoala Bcrcchiu, în anul 1768. în anul 1789 s-au 
aprobat contracte şcolare pentru: Şeprcuş, Talpoş, Ccrmci şi alte 48 dc şcoli pentru 
care învăţ ătorii au semnat contracte cu autorităţ ile locale.

6.2. Dc la prima atestare a Şcolii până în 1867
După ce în 28 martie 1789, Cancelaria Aulică dc la Viena a aprobai contractele 

a 48 de şcoli din comitatul Arad (între aceste şcoli se afla şi şcoala Cermci pc 
considerăm atestată în anul 1789), în anul 1790 la sfârşitul lunii aprilie s-au declarat 
nulc ma* uuille contracte şcolare. S-a dat libertate antistiilor locale să semneze 
contracte şi să angajeze învăţ ători în şcolile locale. Aşa s-a semnat în anul 1797, apoi în

creştinilor în biserică, şi unde va .răbui şi va fi lip*
scnse f «coase pre limba rumâncască să se cetească şi ele b,ser,Ca

creştini or şi într-alte locuri unde va fi lipsă” . ^ . .„monolitului hotar'*
.. n acelaşi an, sinodul mitropolitan, la îndemn ’ < aştc;
Pentru ca să sc întărească si pruncii, nefiind işeulă, unde sa înveţ e to omul sa.Şl ducă 

prunc,,ja biserică şi popa, după ce va izbăvi slujba b,scr,ce,„.. sa st.anga prunc, în 

iserică, să-i înveţ e cum iaste scris mai sus , . - *  ,
Intre luminaţ ii protagonişti ai învăţ ământului în limba materna in acele vremuri 

zbuciumate şi în zona noastră, trebuie să subliniem cuvenitele şi recunoscutele merite 
ale episcopului de lneu, Isaia Diacovici, cel care în anul 1708 a mutat sediul episcopiei 
dc la Ineu, la Arad. în cuvintele sale adresate împăratului, Leopold I, a cerut înfiinţ area 
de şcoli româneşti2I7.

Politica promovată dc către Curtea dc la Viena, în domeniul învăţ ământului, se 
sintetizează în “Regulamentul naţ iunii ibrice (1770), cu putere dc lege, din anul 177f 
emis dc Deputăţ ia Aulica Iliria (1777). Pentru a acţ iona în cunoştinţ ă dc cauză, s-au 
iniţ iat anchete - conscripţ ii (1773-1791), cu chestionare ce doreau să constate 
realităţ ile şcolilor naţ ionale româneşti (neunite) din teritoriile aflate sub stăpânirea 
habsbuigică. Realitatea nu putea fi decât catastrofală. Puiul de iobag nu 

şcoală decât cu acordul „domnului de pământ” . Din dorinţ a dc a avea supuşi instruiţ i şi 
văzând în şcoală “ un factor de progres, Curtea de la Viena iniţ iază o serie dc acte 
normative privind învăţ ământul popular în şcolile ibrice, apărând obligaţ ia şi libertatea 
ca fiecare parohie să infiinţ eze şi să susţ ină o şcoală trivială (de trei ani ) cu pretenţ ii 
modeste (citit, scris, socotit şi religie) în limba maternă. „A  forma sufletul înainte dc a- 
„ °l°s’; a da moravuri cetăţ eanului înainte de a-i cere serviciile, a-1 lumina asupra 
in atomilor sale, înainte de a-i cerc împlinirea lor, sunt griji tot atât de indispensabile 
pe cat a ara şi a însămânţ a câmpurile, înainte dc a le putea culege roadele “  
contele Kaumtz, conducătorul politicii  Austriei, adresându-se lui Iosif al II  
şi-a însuşit ideea de a reforma Imperiul.

Consiliul Locotenenţ ial în şedinţ a din 12.12.1786 a stabilit*
Stăpânii latifundiilor sunt obligaţ i să construiască scoli si să le întreţ ină iar

manua,ă
comunale şi pc eclc ale fonduluircligios. ‘ COnsl1 ll,asca şcol, pe domeniile

Salarizarea învăţ ătorilor se va Tace astfel: două treimi 
treime in bani dc către”  domnul de pământ” .

Ca învăţ ători vor fi încadrate el

uncanihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

„2 1 6

sc co

care erau 
avea un contract cu 

i comunitate.

putea merge la
erau

considera 
-lea, cel care

sc va achita în natură, iar o

emente capabile, care fost pregătite într-oşcoală normală. au

specială, consecutiv şi au susţ inut un examen în iyj1 care au studiat într-o şcoală 
naţ ională în faţ a inspectorilor

care o

Pentru a preveni abaterile în legătură cu succes,'
cesmnea Ia postul de învăţ ător nic,

2'(' Ioan Nagy, Pagini inenane, Figuri  de 
Grafnct, Oradea, 2007, p. 335-337 
loan Nagy, Monografia Protopopiatului Ineu

"""opoliti.  episcopi 

j 22 *ucrarc în curs de fi

2lX -----------------------------------
Vasile Popeangă, Un secol de activitate şcolara româneasca în părţ ile Aradului 

2i9 ^1»Arad,
.1721-sauProtopopi ai Ineului, Ed.2 1 7

1974, p 34-37
grafia localităţ ii Apateu, Ed.Grafx, Oradea, 2006, p 173AMonnalizarc
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tantin Bozian şi comunilatea cl
anul 1798, contractul şcolar între învăţ ătorul o a|jj aje învăţ ătorului, prjVjJ?
Şomoşchcş. Contractul prevedea drepturi Ş1 şi a bisericii, obligaţ ia de 
pregătirea şcolară a copiilor, iar din partea eoni ^vă{ă(or> (Spre cinstirea Scop 
asigura condiţ ii materiale pentru şcoala şi Pen . festivităţ i jubiliare de 200 11 
Şomoşchcş şi a dascălilor, în anul 1997 s-au deS ?'ătut0 medalie jubiliară), 

de învăţ ământ, în Şomoşchcş, prilej lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAca cat* & 1 . tru aceşti ani dar în
Nu am descoperii numele dascălului din • pe(ru p0p0vici si I I

de învăţ ători m ^erJ,,u • Lazar \

în anii 1823-1824, statistica menţ ionează : 

învăţ ător loan Albu -30 de elevi cls I 7 - cls a II-a -12 -cls a III  a 11 
Raportul anual din Fondul Deputăţ iei Şcolare 

Karlowitz prezintă în reţ eaua şcolară de ia Oradea, şcoala 
Simion Opriş care instruia şi educa:

Cls 1'2* ele',i; cls a Il-a; 6 elevi; cls a FII-a 2 elevi; 24 diligenţ i ; 5 neglijenţ i.
Actul predam se desfăşura pe baza următorului plan caro stabilea obiectele de 

sUld,u _ş. numărul de ore afectat pentru fiecare:ljcatchismul, studiat în 2 ore 

săptămânal, 2) cunoaşterea fi erelor: 4 ore; 3) silabisirea: 3 ore;4) c.tirea: 4 ore; 5) 
aritmetica: 4 ore; 6) istoria biblica: 3ore; 7) exerciţ ii de scriere: 3 ore; 8) cântul ritual: 2 

In acest fel se constata ca pe săptămână erau cătc 25 de ore. Şcolile populare se 
confruntau cu lipsa dc localuri corespunzătoare şi proprii. Domnii de pământ nu 
sprijineau şcolile populare romaneşti.

Din statistica anului şcolar 1834-1835 distingem că în Cermei funcţ iona ca 

învăţ ător loan Oicş cu o vechime de 8 ani. Conducea un număr de 24 de elevi 
distribuiţ i astfel:
Cls I - 10 elevi, cls a 11-a 9 elevi şi cls a IlI-a 5 elevi; 15 erau dilijenţ i şi 9 neglijent.

In deceniul al patiulea s-au făcut presiuni pentru intensificarea studiului limbii  
maghiare în şcolile româneşti."

în deceniul al cincilea al secolului al-XIX-lea, găsim consemnat că în Cermei 

vieţ uiau 1033 de locuitori ortodocşi dar la şcoală mergeau regulat doar 13 elevi. 
Conscripţ ia din 1843 menţ ionează că învăţ ătorul C. Oacheş, instruia şi educa 16 elevi 
(8 în casa 1, câte 4 în clasele a II-a şi a III-a). Evaluând numărul de locuitori suntem 
convinşi că mulţ i copii nu au mers la şcoală. în 1844, învăţ ătorul Oacheş avea 19 ani 
de activitate didactică şi a fost vizitat de inspectorul şcolar al Districtului Bihor. în 

acest an au învăţ at şcoală, 27 dc elevi, în cele trei clase (şcolile se numeau triviale, 
adică se învăţ a trei ani). Despre localul şcolii s-a consemnat că era în stare bună. 
Matricola din 1844-1845 consemnează ca şcoala era frecventată regulat de doar 20 de 
elevi. Statistica din acest an consemnează şi 55 de copii neşcolarizaţ i 222

In vremea Revoluţ iei de la 1848-1849, elevii mai mari ai Preparandiei din 

Arad, înfiinţ ată în 1812, au fost înrolaţ i în mod forţ at în armată, dacă nu erau repartizaţ i 
la vreo şcoală. Aşa a fost cazul lui Nicolae Albu, fiu de dascăl, din Cermei. El era în 
cursul al doilea şi a încercat să obţ ină o catedră de învăţ ător.223Nu ştim dacă în acel an 

a obţ inui catedra, dar îl aflăm funcţ ionând în Cermei, mulţ i ani de zile. Pentru 
următorii ani avem consemnat:ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:
existent în arhivele din 

din Cermei condusă deZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd c I
an i

anul |
1791 găsim 
Faurovici ,220

consemnate ca nume

In anul 1797 plata dascălului din Cermei a fost st< ‘ fi  ’ . a> din
anul 1819 se va ridica la 45 de florini. Menţ ionez că in aceşl> ani f ţ a elev,]0r era 
f°artc slabă,copiii fiind folosiţ i la paşunatul vitelor şt la lucian < g sau casnice. | 

Şcolarizarea copiilor era de la 6 ani. în anul 1800 localitatea Cermei avea injurde2l5 :: 
familii.

orc.

în anul 1811 cursurile şcolare, populare, erau urmate dc 10 copii din Cermei. 1 
Ea 8 noiembrie 1816 a fost propus ca director al şcolii din Ccimei, dascălul, George 
Braşoveanu. Propunerea a fost făcută de inspectorul şcolar de la Districtul Şcolar 
Oradea.

Detalii statistice pentru câţ iva ani avem,după cum urmează: 
frecvenţ ă buna(diligentă) 10 şcolari;

1814- 1815 lipsesc datele;
1815- 1816 lipsesc datele,
1817- 1818 frecvenţ ă diligentă

frecvenţ ă neglijentă
1818- 1819 frecventă diligentă 

frecvenţ ă neglijentă 
frecvenţ ă diligentă

frecventă neglijentă 6 şcolari.
pe SPCSlTR|l!îoPSla H1»'1821- C?ns“ Ză ca dascăl al 

statistice vorbesc şi despre faptul că învăţ ători îf" ^ lnvălămânl- Documentele 
aceasta, putea fi majorată de locuitorii corn er ' JIHGFEDCBA'h ™ 3" C" greU retribuîia cuvenită, 
cota in produse agricole, lemne, fân si cereale Îi  '! ^ CU 0 colă în bani şi o
salar,l; ■ La 1 sePterr>biie 1820 s-au stabilit noi

1 8 1 1

7 şcolari; 
4 şcolari; 
7 şcolari; 
2 şcolari; 
9 şcolari;1819-1820

scolii

Valoarea totală în florini  
Cota în monedă 

„ Cota în bunuri 
_ In aceşti ani şcolari nu este 

ajuta sa înţ elegem de ce şcoala avea 
asigurate, şcoala nu avea nici 
consemnează ca în anul 1819 
ca sală de clasă, 
lemne.

2 4 4 ;

1 2 0 ;
Anul 1852-1853 

Locuitori români 1336; 
Elevi

învăţ ător I. Oacheş;

124.

“  gremăti ?C0,ar’ mofivaţ ie
măcar un local propn'n T |Un^e ^cô are proprii nu erau 

Şcoala funcţ iona într n «i-.-Va Par°hiei ortodoxe Cermei
- ’ “o c,adire, având

0 bucătărie

2 0 ;care ne

o camerăPentru învăţ ător, o chilie mai marc, 
0 cămară şi un şopron de

221
Vasilc Popcanga,Reţ eaua şcolilor confesionale ortodoxe din Banat şi Crişana în anul 1834- 
1835Mărturii  Transilvănene despre acte creatoare de pedagogie românească, ED .Vasile 

222 Coldiş University Press, Arad,2007,p 173
Vasilc Popcngă, Şcoala românească din părţ ile AraduluiJa mijlocul secolului al XIX- 
lea, 1821-1867,Arad, 1997,p.39-40 
Ibidcm ,p93

-2“ Vasile Popeangă, Mărturiipri vinrl,

'ul8),Arad,l986A
radului 
»P 12 -13TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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23,07%, ştiutori de carte."27

verbal nr. 7 din anul 1900 al Consiliului comunal întocmit în şedinţ a
Anul 1863-1864;

Locuitori români ortodocşi ISOO

Copii recenzaţ i 6-12 ani 276;
Băieţ i 
Fete

1910 erau
Un proces . .

iulie 1900, menţ ionează că antistia comunală a cumpărat pentru Şcoala Primară 
" jju fermei, un edificiu de la locuitorul Ludovic Colm, în preţ de 10.000 lei. 
l'ând suma necesară, comuna politică s-a obligat la un împrumut bancar şi în 

^caVa> an unnând să plătească 5%, adică 260 lei, din bugetul pentru şcoală, iar din 

^lCCari'i statului urmând a se plăti anual 740 lei. Se pare că aşa s-au derulat lucrurile 
vlS-că ulterior adresele 54 din 1922 şi 805 din 1922 ale Revizoratului Şcolar din 

confirmă aceste demersuri.
6.3. Şcolile Ccrmeicnc între 1918-1948 
După intrarea României în război, pentru dezrobirea fraţ ilor din Transilvania, 

torii statului maghiar şi-au intensificat controlul asupra şcolilor confesionale 
româneşti aceste şcoli fiind supuse de cele mai multe ori unui control riguros.

Atât catehizarea elevilor din şcolile confesionale cât şi a celor de la şcolile de 

ucenicilor a fost realizată exclusiv de preoţ imea tractuală, iar examenele de 

religie au decurs la toate şcolile sub conducerea subscrisului Ioan Georgia. Ineu, la 14/ 
27 februarie, 1918. Devotat, Ioan Georgia presbiter”  22S.

începând cu anul 1917-1918, în documentele şcolare apar calificativele: 
suficient, bun, foarte bun precum şi clasificarea elevilor la sfârşit de an şcolar. In clasă 
erau elevi de vârste diferite, chiar şi în diferenţ e de 4 ani. Putem aprecia stilul dificil  de 
activitate didactică şi greutăţ ile din viaţ a dascălilor de atunci 229.

învăţ ătorii din toate comunităţ ile şi şcolile din zona Incului şi implicit cei din 
Ccrmei, s-au implicat, la modul superlativ, în toamna anului 1918, în organizarea şi 
pregătirea alegerilor democratice a Consiliilor Naţ ionale, ca reprezentante ale putciii 
locale şi ale populaţ iei majoritare. Şcolile au fost instituţ iile şi sediile în care s-au 
organizat adunări, pe lot parcursul toamnei, şi mai ales în tumultoasa luna noiembiie a

din 11ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
133 de s

143
Frecvenţ a şcolară 
Băieţ i 
Fele
învăţ ător 
Director

25

15

10

N. Albii
Isaia Goldiş (preot şi tatăl lui Vasilc Goldiş).

Anul 1864-1865

Ara

Copii recenzaţ i 6-12 ani 265 
Băieţ i 
Fete
Frecventau şcoala 
Băieţ i 
Fete

148
117
30 stat şi a
27

3

Tot din această statistică, din anul 1864 aflăm că „şcoala funcţ iona într-un local 
propriu construit în anul 1833”  Şcoala Ccrmei avea grădină de pomi, dar materialul 
didactic era sărăcăcios. Despre Nicolae Albu se precizează că era absolvent al 
Preparandiei din Arad, promoţ ia 1850 era bine pregătit profesional si se străduia să 
introducă în practică noi metode de predare.224

Toate greutăţ ile şi lipsurile şcolilor româneşti se vor adânci în perioada 
următoare când statul va susţ ine mai puţ in şcolile, iar populaţ ia va fi tot mai săracă

Proloponiatid 'ienonnf ^ *  Pre0'Ul 'Saia Goldi?’ în anul 'S86, către
valora 2700 deT ’ “ “  cî ?COala Confesională Ortodoxă din Ccrmei

fondurile şcoln la

centrală, Cermei, mai fi'eLmLzăTco^aT11''/^3 ?-PC lânŞă elevii din locali,alea 

Beltclek-5 copii, Szantay-9 copii, LuncutaTm'^r d'n să,aşcle aProPiale: 

şi Liget -5 copii. Raportul de manuale secare existai5 COpii’ Delboci‘ 6 copii, 
50, biblii-40,limba română-40, abecedare-4 “  '888’ con̂ mneaZă: catiheze-
cu litere-50, cărţ i de intuiţ ie-20, octoihe lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmicUf) ° ^ ,eClură"60’ aritmetici-20, tabele 
maghiare-1, abecedare gennanc-20 abecpHor» ’ gŞ°Srafii-60, gramatici-70, abecedare 

Studiind statisticile care evidenţ iază JT"6?11'2?’ clopotele şcolarc-9.226 
putea vedea unnatoarcle cifre: 1880 în u.a,la ŞLutorilor de carte din Ccrmei von
urni29/’ în 1900> erau 3609 locuitori lonn2197 locui,ori. Ştiutori de carte
1910, din cei 4060 de locuitori doar 1360 st’ 900 ?llulori de carte (30,64%) iar în 
Şomoşebeş unde în 1880 erau doar 4,2% 1f'?™6 (33'49%) spre deosebire de

1 de carte, în 1900, erau 8,66%, iar în

anului 1918.
Au activat cu spirit de sacrificiu, în cadrul Consiliilor şi al Gărziloi Naţ ionale 

Româneşti, din localităţ ile respective învăţ ătorii: Ioan Iau, în Şomoşcheş, Tcodoi 
Ardelean (lot şomoşchclan), la Talpoş, Pavcl Dârlca, la Ineu şi Teodoi Mişcoi, la 

Scleuş-Cighircl.
Dascălul nostru, Ioan Tau are meritul că a organizat un grup de 8 săteni din 

Şomoşcheş şi în grup au făcut deplasarea la Alba Iulia, unde la entuziasmul şi bucutia 
imortalizat momentul printr-un dans de căluşari desfaşuiat pe 

una din scenele marii festivităţ i (Poză aflată în Muzeul şcolar din Şomoşcheş).
Despre momentul Marii Uniri şi importanţ a sa, va vorbi cu mândrie, cu divei se 

«căzii, elevilor săi, Ioan Tau, atât în Şomoşcheş cât şi în Cermei.
Unirea din 1918 a adus schimbări radicale în viaţ ă şi parcursul pedagogic din 

şcolile româneşti, din toate teritoriile României Mari. Iată un document edificator:

Prea Slintite
„ Având în vedere înaltul Decret regal nr. 3631 din 11 decembrie 1918, Resortul 
Cultelor şi al Instrucţ iunii publice ca supremă autoritate de stat, în cuprinsul ţ inutul 1I01

|
!

Hotărârilor de unire s-a

"24 Hduard Găvănescu,Şcolile român 
în Catedra, 1973,p.266 

223 A.Protopopiatului Oertodox Ineu.ZW 
A. Protopopiatului Ineu .Registru

W din regiUne
a fadului în

anii revoluţ iei de la 1848-
?2x A™lcle Banatului, Nr. XVIII,  
229 A-h-°-K-A.,

2 2 6
2010, p. 196

pachet 11-V-I9I8, Doc. 827/1918 . A . , .
oan Nagy, Şomoşcheş, Vatră de suflet fi  dor- monografie, Ed. Viaţ a Arădeană, p. 72, 1993

P-75
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. religia, aritmetica, cântarea, desenul, economia, toate însumând 23 de ore 
ghnnas’̂ Delaijez câteva conţ inuturi: Cântare: Răspunsuri liturgice bisericeşti, 
săptâmana^ ̂p)eşteaptă-te române, Trei culori, Pe-al nostru steag, Imnul regal, 

Tr°Pa,e’ naljonai; Economia: despre arat, semănat, îngrijirea plantelor şi pomilor, 
şi lninU altoirea, creşterea animalelor şi a păsărilor, legumele şi cerealele,
sapatu lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ fornia elevii în croşetat dantele, feţ e de masă, cioplit cu cuţ itul şi 
LUCrrea "lucrări cu hărleţ ul, sapa, furca, grebla etc.

SeCUf Datorită rezultatelor didactice, de mare valoare, experienţ a şcolară şi 
- bucurat Ioan Tau, duc la înfiinţ area unui Subrevizorat şcolar la 

făceau parte ,localităţ ile din împrejurimi (Şomoşcheş, Şepreuş,

j privitoare Ia şcolile primaîg
ătoarele masununite cu Regatul României, ia urm

confesionale române: eografia şi constituţ ia Ungariei, Sc
Limba maghiară, dimpreună cu istona, ge - se introduc în mod obligatorii, 

elimină din învăţ ământul primar. în locul acestor ma ^ limba maghiară vor r
istoria, geografia şi constituţ ia ţ ărilor locuite de r^a"damentare a învăţ ământului. 1 
repartizate mai ales la noile materii până la o noua u ^ Instrucţ iuni Publice i 

Semnează, Vasile Goldiş, Şeful Resortului N
adresa este trimisă PSf. Sale Ioan Papp, Episcop

o iar
al Aradului şi locţ iitor de

de care s-aîncrederea
rvrmci din caie

' Adea Iermata Neagră, Zerind, Padurem, Apaleu, Zărşand) dar şi comunităţ i 
” cie -cum* Chisincu-Criş şi Pâncota. Rolul de subinspector îi va aparţ ine lui Ioan 

mal . alrjbutiile sale vizau: inpccţ ii periodice, lunare, întocmirea statelor de plată şi 
'Tt'rea salariilor, organizarea activităţ ilor din Cercurile şcolare, unele activităţ i 

aC1! ^jn zonj inspecţ ii de grad şi nu în ultimul rând, anchete şcolare, la reclamatiile

dascălilor, ale părinţ ilor sau ale primăriilor.
Ministerul Instrucţ iunii şi Cultelor, direcţ iunea învăţ ământ primar şi normal, 

prin Ordinul nr. 31600, din 5.04.1920, a lansat un apel întregii dăscălimi şi celor 
dornici să contribuie la salvarea sărăciei din ţ ară, cu bani şi produse alimentare şi

cerealiere.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

230mitropolit.
nr 13869/1919 are în prim plfln reorganizarea

învăţ ământului. Se propun planuri noi de învăţ ământ, având la baza programele 
fostelor şcoli confesionale, dar şi noile studii didactice. în cics lunca e sa anzaic a 

personalului didactic prin decretul nr. 20300/1919, Consiliul Diligent oman, a enunţ at 
principiul egalizării salariilor Iară deosebire de categorizările restrictive făcute de legile 

şi guvernele ungureşti. învăţ ământul religios secundar şi primai rămânea în şcoală atât 
ca drept, cât şi ca libertate şi autonomie şcolară, fiind coordonat de bisciică, prin preoţ i 
şi profesori de religie. Alte probleme organizatorice vizau: înfiinţ area ,,Sfaturilor 
şcolare” , pentru coordonarea activităţ ii şcolare, elaborarea bugetelor şcolare anuale, 
schimbarea registrelor de înscriere şi evidenţ ă şcolară, contribuţ ia la fondul de pensii, 
sprijinirea elevilor săraci, cu burse materiale şi sprijin material pentru bibliotecile 
şcolare In fiecare localitate s-a propus înfiinţ area unui Club român, (organizaţ ie 
AS TRA) şi o Casată comunală (centru cultural, cămin cultural).

In sprijinirea şi ajutorarea preoţ ilor şi învăţ ătorilor de la sate s-au acordat 
“Carnet de C.F.R., prin Rcvizoratul Şcolar (J.S.J.), înfiinţ ai şi el în anul 1920, ca for 
superior administrativ al şcolilor.231

Cu acest nou statut, Şcolile din Cennci işi procură un steag, un nou sigiliu, 
portretele Majestăţ ilor sale, (regele şi regina) precum şi harta României Mari

In ,l 3°2atc ?c°Iile din zonă şi implicit în Cermei începe o campanie dc
BisÎrica RefonS î" r" ’ 919’ ulSenlc dc sPa\'u s-a închiriat dc la

pHtibile în două rate'egale^'sigla şcoÎi ^ 4°° d° C°r°ane’
Ccrmeiu 8 S ? ' $coaIa P|imară Naţ ională Română -

Alt decret emis cu

Ioan Tau s-a preocupat dc diferite colecte, organizate în scoală şi comunitate, 
în anul 1920 s-au colectat 1420 coroane, 498 kg dc grâu, 30 kg dc porumb, 3 kg dc 

fasole.235 Au subscris şi au contribuit toţ i dascălii din Cermei.
Ioan Tau s-a preocupat şi dc distribuirea elevilor la şcolile din judeţ , conform 

calităţ ilor si stării lor materiale. Pentru copiii orfani se adresează Comandamentului 

Militar al Regimentului 109 Infanterie Arad, recomandând un număr de 12 copii a fi
2 3 6primiţ i „Copiii  dc trupă,,

Raportul înregistrat cu nr. 80 din 26.06.1922, al subinspeclorului şcolar, Ioan 

Tau către Rcvizoratul şcolar Arad menţ ionează printre altele ţ inuta şi activitatea 
dascălilor: „în decursul acestui an, întreg corpul didactic a avut o ţ inuta cu adevăiaţ 
ireproşabilă atât în interior, cît şi înafară dc şcoală, stând fiecare la înălţ imea chemăm 

sale şi lucrând în cca mai perfectă armonic. Observări mai bogate s-au tăcut 
învăţ ătoarelor ajutătoare, care aveau la bază puţ ină practică şi neorientare în viaţ a 

şcolii, dar şi dânsele şi-au făcut îndeajuns datorinţ a.
Membrii corpului didactic au aranjat în decursul anului mai mu te speclaco c 

cu elevii dc şcoală, din venitul acestor spectacole s-au donat 1000 lei pcntiu 

cumpărarea unui clopoi la Sfânta Biserică din Cermei, 649 lei s-au donat pentru 
biblcoteca şcolii, cumpărându-se cărţ i dc citit. învăţ ătorii de gen băibătesc au ^uciat 
Pentru înaintarea clubului dc citit al ţ ăranilor şi activitatea unei Cooperative săteşti, 
învăţ ătoarele s-au ocupat în orele libere cu cititul la femeile mame şi în turnau pcntiu 

buna

Programele şcolare au fost elaborate de învnintm-i 1 i ,
Şcolar Arad,care a avut atunci în frunte un mare ^ RevizoralU
Moldovan, cel numit atât de plastic de către ’ dn'C Ş1 valoros dascăl, Iosif 
„santinela învăţ ământului românesc din ţ inutul Ar^T-ai piofesor» VirSilm Bradin

Programul şcolar al zilei începea la 8 se derula în t 
minute, urma o pauză între Uşi ]4) m a In 3
16. Principalele obiecte de stud'iTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1ore, cu 6 lecţ ii a cătc 30 de 
masă Şi după amiază de Ia 14 la 

gelare şi vorbire în limba română,

pentru pauza dc 
exerciţ ii dc cuu erau:

230 Vasile Popeangă, op.cit. p.71 
23' 0.3398/1920-Reg.de esibite, P.33/28 09 lQ2n 
~ Reg.de esibite, P. 54/1 XII  1920 
,2” Adresa 1809 din 27 04 1920 a Rev:Şc Arart 
- Virgiliu  Bradin, Iosif Moldovan,Santinela ■ - . 

Aradului,Ed. Promun,Arad,2009 * lnvalăinântuluj

creştere şi igiena copiilor” .237
In 27 aprilie, 1929 directorul şcolii, Ioan Tau aprobarea Revizoratuluicere

236 ^csa ^5 din 1920, Rcg, intrare- ieşire/ 1920
237 JIHGFEDCBAa oC Ccrmei’Tabel din 14 iunie 1920

• 9C. Cermei, dosar 1922-1924
românesc din ţ inutul

1 2 8
1 2 9



r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
26. 925-1926 clsaV-a 

1 926-1927 cls-VI
n 927-1928 cls-aVII-a 13

La nivelul judeţ ulu. Arad se va desfăşura o amplă şi susţ inută campanie pentru 
etatizarea şcolilor confesionale avand m tinerii profesori ai învăţ ământului arădean, 
DPanaitcscu-Pcrpesstctus ş. Al. Stamat.ad, militanţ i fervenţ i ai implementării acestei 
idei. Astfel, în corespondenţ a pe care o trimite ziarului Dacia, din Bucureşti, 
perpcssicius considera ca: „adevarata democraţ ie a noii Românii pretinde ca şcoala'să 

învăţ ătorilor, precum pământul al ţ ăranilor, dar forţ e misterioase se mai zbat să 
păstreze pentru Biserica întrega valoare a acestei feude, care este şcoala 

fesională. Rezultatul este o oarecare fierbere în rândul corpului didactic si totodată 
0 Îndârjire în atitudinea luată în această luptă.

Principalii adversari ai stratificării au fost membrii Senatului şcolar al Eparhiei 
Ortodoxe a Aradului, care afirmau ca: „şcoala confesională de orice categorie didactică 
ar fi, ea fiică a Biseiicii, este instituţ ie bisericească, iar Biserica are indubitabilul şi 
imprescriptibilul drept de dispoziţ ie asupra ci” . Protopopii arădeni, în funcţ ie, cereau să 
râmâna în continuare inspcctoii şcolan şi sa controleze şcolile, în virtutea legilor 
antebelice, însă prin crearea Rcvizoralului Şcolar Arad s-a creat o instituţ ie ierarhică 
pur didactică.- Cred necesar să punctez că se efectuaseră în şcoli sondaje, pentru Legea 
învăţ ământului, pentru multe din problemele de actualitate ale

în anul şcolar 1921-1922 au fost numiţ i 221 de învăţ ători, la şcolile primare de 

stat, din oraşul şi judeţ ul Arad, iar în octombrie, acelaşi an, funcţ ionau 513 învăţ ători, 
repartizaţ i pe cercuri şcolare, printre caic şi Cercul Şcolar Ccrmci. (Meritul este al 
dascălului Ioan 'Iau, pentru care s-au spus cuvinte puţ ine, până acum). Peste trei ani 
Revizoratul Şcolar Arad, raporta Directoratului General din Cluj, că, prin ordinul nr. 
32070, toţ i învăţ ătorii confesionali subvenţ ionaţ i de stat au devenit învăţ ători de stat şi 
că „însufleţ irea e mare la învăţ ători şi la popor, menită să intensifice relaţ ia şcolilor cu 

societatea, spic binele educaţ iei.242 Plină de semnificaţ ii consider şi adresa nr.352, a 
Protopopiatului Ineu, prin care cerc ca „preoţ ii şi învăţ ătorii să conlucreze la înaintarea 
în cultură a poporului român şi a se evita orice neânţ elegeri”243

în anul şcolar 1922-1923 au fost înmatriculaţ i 57 de elevi, absolvenţ ii fiind:

cls-IV-a 56 

cls -a V-a 
cls-a Vl-a 
clsa-VII-a 6

Şcolar Arad de a vinde un număr dc cărţ i maghiare, nefolositoare şcolii, spre a aduna 

°n uri pentru îmbogăţ irea bibliotecii şcolare din Ceniiei.
■ . . ..aitali,e sale manageriale sunt dovedite şi Pnn 5® 1 ; na 1Za ale

acţ iv.taţ n şcolare, în reuniuni ale întregului cont didactic ş. astfel, împreuna sa găsescă 
rSC^eCVatC dC COrijarc a deficienţ elor constatate în timpul inspecţ iilor curente şj

O mare realizare a lui Ioan Tau este cea legată de înfiinţ area Şcolii de comerţ si 
meseni, începând cu toamna anului 1920, cu un număr iniţ ial de 10 elevi.- Problema 
înfiinţ ării unui număr mare de şcoli dc meserii era considerată o chestie de importantă 
naţ ională şi patriotică.

In anul 1920 funcţ ionau în şcolile din Ccnnci: Ioan Tau, Constantin Lucaciu, n. 
in 1873 în Berindia, Ioan Florea, n. în 1886 în Bodeşti şi Sidonia Vodă, originară din 
Şihndia. Şcoala maghiară era condusă de preotul pensionar, Ludovic Bodnar, în 

aşteptarea fiicei acestuia, Elena Bodnar, aflată la studii în Ungaria. înainte dc începerea 
anului şcolar 1920-1921 flecare cadru didactic a depus un jurământ dc credinţ a faţ ă dc 
. ara si de fidelitate şi corectitudine profesională. Fie-mi iertată opinia, poate ar fi  
necesar şi azi un jurământ asemănător. în vara anului 1920, toţ i dascălii au fost obligaţ i
T7mfsoirTn°JIHGFEDCBAh UFScdeuV3ră dC 3"6 luni de reciclare’ în mariIe CCntre PcdaS°gice: Arad 
t muşoara, Oradea, Sibiu, sau Târgu Mureş.

In anul şcolar 1920-1921 au fost înscrişi în clasa întâi 159 de elevi, absolvind- 

In 1923-1924 cls a IV-a 35
în 1924-1925 cls a V-a 15
în 1925-1926 cls-a VI  8
în 1926-1927 clsaVII-a 6

raceau partfdSml Îolfi'ÎT  G ^ SfatU' *Colar C®"™. din

Petru Sălăgean ,240 % ’ TaU Ş1 Avram Slmion> Pel™ Chiş (a Florii) şiihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

17

fie a

m a i

con

vremii.

care

La 1 noiembrie 1921,

învăţ ământuliGiTecerea luHn'ad^nistrareatotală ct^fizare^a

Unificarea propriu-zisă a învăţ ământului transilvănean gjS G lransilvan,a Banat 
Regat sc va petrece, însă, câţ iva ani mai târziu I 1 bana!ean cu cel din Vechiul 
Angelcscu-ministrul Instrucţ iunii Publice din' Specllvm anu' 1924, prin legea dr. C. 
învăţ ământul din regiunile unite .cunoaste’o n JGG ** “ •. Sub C°nsiliul Diligent, 
pe lăngă acest organism emite un RemilamV e,ranz't'e- Resortul Cultelor, dc 
funcţ iona şcolile româneşti, pană în anul scolaHQrr P™viz°nu” în baza căruia vor 
in Transilvania a regulamentului şcolar din Rom--’ Cand s'a trecul la aplicarea 
anulld 1922.M' ' Remania, modificat şi adoptat în cursul

a întai 86 dc copii, dintre care

şcolile sunt

In anul şcolar 1925-1926 
în anul şcolar 1926-1927 
în anul şcolar 1927-1928 
în anul şcolar 1927-1928 

Alic  detalii interesante, dar de context naţ ional şi arădean sau zonal, vom afla 
e la sin°dul eparhial din anul

Senatul şcolar este informat că o problemă gravă este aceea a dificullăţ iloi 
Şcolilor confesionale, pentru că multe dintre acestea s-au transformat sau au fost cedate 
‘ alU lu- Dln toamna anului 1921 nu mai funcţ ionează în Eparhia Aradului decât 14 

Nădlac> Scmlac,Vărsând, Dram, Iarcoş, Igneşti, Lăzi, Prăjeşti, Roşia, Revet.ş, 
agCn’’ Ş'l'ndia, Văsoaia şi Voivodeni. Aşadar în Protopopiatul Ineu a rămas doar

27

17

1923 .In anul şcolar 1921-1922
au fosl înscrişi în clasau absolvit:

In 1924-1925 cls a IV-a 31

23X A o /-A,Sc.Cermei, lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"3) A. Şc. Cermei,

Proces verbal di 28 04/1920
Adresa 3064 din 13 08 1920

•>•11 Ar . ^lC ^ermc* »I^®6* Intr-ieşire. P. 14] /27 • 
Stclian- Ioan Boia, învăţ ământulro 1

2 4 0

nld °PCn85’ pământul din jude,ul Arad intre anii 1919-1824,Anuarul Liceului
213 i  peanul '968-1969,p

cg de esibite, P. 58/20 X1 1920ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
« ^ L G r 1920

. 1 2 2
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GERMANI B 10
Şcoala confesională Drauţ i. Despre învăţ ător, se spun ca lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf^ »u 

recunoscut examenele doar pentru cei stratificaţ i la stat. ; calitat ,St
recunoscuţ i. Drept urmare Consistorial Arad a da, ordm ^Lolan ai Comnt 
inspectori tractuali să facă inspecţ ii în şcoli împreună cu ° ^ rieestM ' 

didactic din Arad. Şcolilor care au rămas sub ascultare
alegea atenţ ia pentru asigurarea materialului didactic, curăţ atul şi întreţ inerea igienica

a localurilor, încălzitul şi iluminatul în condiţ ii bune. ___
Despre catehizarea elevilor s-a subliniat rolul celor 157 de picoţ i in comparaţ ie 

cu cei 112 învăţ ători. De asemenea s-a pus accent pe instrucţ iunea îeligioasă a 
ucenicilor din toate localităţ ile. Ştim că s-au înfiinţ at multe şcoli de ucenici şi <je 
completare a studiilor şcolare, pentru ucenicii din Arad, Ineu şi Cermei. Vorbind de 
Ccrmci nu pot să nu subliniez rolul important al dascălului Ioan Tau, care funcţ iona în 

Cermei, încă din anul 1919 şi a depus eforturi mari să adune fonduri băneşti de la 

meseriaşii din Cermei şi alte eforturi spre a-i aduce pe ucenicii din zona, la Şcoala 
Cermei244.
Dai anul 1923, rămâne important în istorie prin apariţ ia noii Constituţ ii, care prevedea 
că învăţ ământul este liber, în condiţ iile stabilite prin legi speciale şi nu va fi contrar 
bunelor moravuri şi ordinei publice. în şcolile statului, învăţ ământul era gratuit, cel 
primar fiind obligatoriu. Comunitatea şi judeţ ele vor da ajutoare şi înlesniri copiilor 
lipsiţ i de mijloce materiale.

In anul 1923 populaţ ia localităţ ii Cermei număra 2500 de locuitori români 
55, maghiari, 115 germani şi 65 locuitori de alte naţ ionalităţ i (3535 în total). în şcolile 

cermeiene se instruiau 270 de elevi în şcoala românească si 101 elevi în şcoalaJIHGFEDCBA
în *F\/mcMTrC Cem̂ ’ MatricoIa 1923-1024). Pe clase statistica consemnează 
IN EVIDENŢ E ÎNSCRIŞI
CIs I B 150 B 38

F 34
B 22
F 15
B 32
F 34
B 29
F 10
B 10
F 12
B 2
F 1ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B 122
F 95

F 6
EVREI B 8

F l
DE 7-16 ani 547t o t a l  c o p ii

Din cei înscrişi în clasa întâi au absolvit, după cum urmează : 
în anul şcolar 1926-1927 cls a IV  -a 48 

în anul şcolar 1927-1928 cls a V-a 31 

în anul şcolar 1928-1929 cls aVI-a 18 
în anul şcolar 1928-1929 cls-aVII-a 3 

(A. Şc. Cermei, Dosar 1933)
Examlnele finale de an şcolar s-au desfăşurat în 19 iunie 1924 în prezenţ a 

colanţ ilor comitetelor şcolare şi a antistiei comunale fiind conduse de o comisie 
rdonată de Ioan Tau. în 15 august 1923 s-a închiriat de la Parohia Reformată, din 

Cermei, pentru bunul mers al şcolii.
O sală dc învăţ ământ de 8/7 metri şi înălţ ime de 5 metri;
0 cameră de lemn dc 3/2 metri şi înaltă de 2,5 metri;
Closetul dc 4 locuri şi scaune necesare învăţ ământului;
O masă, un scaun, o catedră şi o tablă;
14 bănci de şcoală. Arenda anuală a fost dc 1200 lei.
La 26 iulie 1924 a apărut noua” Lege a învăţ ământului primar” care avea stipulat în

reprez
coo

structură:
-şcoala dc copii mici (grădiniţ a);
- şcoala primară;
-şcoli şi cursuri pentru adulţ i;
-şcoli şi clase speciale (pentru debili, handicapaţ i şi anormali, educabili).

La terminarea ciclului primar, de patru clase, urma un ciclu de trei clase care se 
finalizau cu examen de şapte clase şi se elibera un certificat sau o diplomă.

Am punctat mai sus că pentru buna organizare şi îndrumare a şcolilor de stat s- 
a constituit Revizorului Şcolar Arad. Primul revizor şcolar aflat la conducerea 
instituţ iei şi activând cu succese remarcabile, pe acest tărâm, merită a fi amintit, Iosif 
Moldovan. Ca organ de informare a învăţ ătorilor din revizoratul Arad a apărut 
publicaţ ia „Şcoala primară”  (primul număr a apărut la 1 ianuarie, 1921).

Şi cu mândrie locală trebuie amintit că Ccrmeiul a fost numit „Subrevizoraţ - 
circumscripţ ia nr. 17” iar postul de subrevizor a fost atribuit lui Ioan Tau, prin decizii 
sic ministerului.

FRECVENTEAZĂ PROMOVAŢ I
B 21 B 17F 167 

Cls a IJ-a B 22 

F 15 
Cls-a IlI-a B 32 

F 34 
Cls-a IV-a B 34 

F 10 
Cls-a V-a B 10 

F 12 
Cls- a Vl-a B 2 

F 1
TOTAL B 249 

F 239
Pe naţ ionalităţ i sunt înregistraţ i:

ROMÂNI

F 13 F 14
B 14 B 18
F 10 F 12
B 25 B 26
F 26 F 21 îB 14 B21
F 3 F 4

B 6 !B 10
F 8 F 9
B 2

iB 2
F 1

înscris în clasa întâi 99 de copi, reuşindF 1 In anul acesta şcolar, 1924-1925, s-au 
5a lcrminc ca absolvenţ i, un număr de:
In 1927-1928 
Jn 1928-1929 
în 1929-1930 

In 1930-1931

B 80
B 94 ■

F 65
F 66 cls al V-a 38

cls a V-a 32
cls a Vl-a 11
cls a VlI-a  3

B 194 
F 177TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

î

m a g h ia r i b 80
F 71 In decursul anului şcolar 1924-1925 s-au efectuat reparaţ ii la gardul grădinii 

Şcotare, în latura cu Grădiniţ a de copii, în valoare de 7015 lei . Meşterul lucrăm a fost
“  ,a Csepor, meşter dulgher’

drCSa 478 « Şcolii Cermei, comunica si componenţ a Comitetului Şcolar Cermei:

“ 44 Arhiva Grupului Şcolar Cermei,
pachete: 1923-1928
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Ludovic.... . Şuhaida (secretar al primăriei) pe 4 ani,
Mihai Călămariu pe 3 ani;
Petra Selcjan pe 2 ani;
Nicolae Vcsa I an.
Bugetul pe 1924 preconiza: - venituri de 103.788 lei;

-cheltuieli de 63.915Iei;
- excedent de 39.873 lei.

Aş menţ iona observaţ ia că Primăria Cermei a asigurat pentru şcolile 
Cermei, 14% din bugetul local, anual.
Despre dascălii din Cermei:
loanTau, încadrat titular, 25 ani vechime, conduce 52 de elevi;
Sidonia Vodă, încadrată titular, 25 ani vechime, conduce 73 dc elevi; 
oan Florea, definitiv, 16 ani vechime, conduce 59 de elevi;

Dcsideriu Borsitzky Şc maghiară, provizoriu, 16 ani, 38 de elevi;
" cna Bodnar, Şc maghiară, provizoriu, 3 ani, 42 de elevi.

începând din 1925 a funcţ ionat şi o şcoală de ucenici care era frecventată de 
dornici să-şi completeze cursurile primare, dar ei lucrau ziua în diferite fi rrn 

particu aie şi din Cermei şi împrejurimi. Se învăţ a seara şi sâmbăta şi duminica.
anul şcolaTlQ??!  ̂asigUrate de Patronii acestor firme S1' de Primăria Cermei. In 

Ş Olar 1925-1926. erau înscrişi în anul I şi II un număr de 100 de ucenici 2‘15 înihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
™  .» fo s ! ,o , m a i sus iinu lo dc m cS,c rii ,i co rne ,  c i.J i 

C e n ae i , a AT T ! rre cvcn (a te d e ucen ic" 'i fo rm a re , in a ce a ! a n . Ia 8 feb rua rie in  

în d rum ări ii 1 U .n g ra n d ,o ;! sp e c iaco l a l e le v ilo r S co lii N o rm a le d in A ra d

rsu l — 1 ;ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 A u gU S ' 1926’ ° U^ S S S?ld aS C ăh i d in C ™

O altă adresă cu nr. 7299, din 23 februarie, 1927 a Minier, i • * <• •• •
Casa Şcoalelor recomandă f,cărui comitet şcolar să amenajeze o mică fe« şcolară 

; o trusă de prim ajutor in şcoala.
în aces‘ an şcolar, preotul ş, învăţ ătorii aveau abonament anual la „Biserica si 

Şcoala” plătind 200 de le, anual. Prin ord,nul. 6543/1927 se cerea fiecărei parohii să 
cumpere cărţ i dm colecţ ia „Semănătorul ş, să îmbogăţ ească bibliotecile parohiale şi 

pe cele şcolare.
în activitatea şcolară a anului 1928 a avut loc o îmbogăţ ire a bazei materiale 

prin cumpărarea casei de la Caiol Revesz şi Ioan Havaş din comuna Cermei, clădire 
necesitat reparaţ ii şi rcamenajări precum:

din

care a
. Desfacerea unor pereţ i despărţ itori, dc prisos, conform planului;
- Săpături de pământ pentru noile ziduri comform planurilor;
-Zidăria fundaţ iilor şi soclul de beton, de ciment, comform planului;
- Repararea clădirii cu mortar şi var şi văruitul cu culoare simplă, aleasă;
- Repararea pavajului cu lamele dc mozaic;
-Aşezarea uşilor şi ferestrelor şi vopsirea lor, conform planului;
- Repararea podelei;
-Zugrăvirea camerelor de clasă şi de locuit, antreuri, cămară şi coridor;
- Desfacerea scării vechi la pod, şi înlocuirea ei;
- Demontarea şi montarea pompei, conductelor de apă şi a rezervorului de apă.

în toamna anului 1928, la 16 octombrie, Comitetul şcolar judeţ ean Arad prin 

adresa nr. 1834/1928, dispune rcccpţ ionarea lucrărilor efectuate la noul edificiu al 
şcolii, din Cermei, trimiţ ând delegat pe domnul V. Spătariu şi aşteptând rezultatele 
recepţ iei lucrărilor.
în acest an şcolar Şcoala Mixtă de Stat Cermei funcţ iona în 3 edificii, având 5 săli de 

clasă (4 proprii şi una închiriată) iar forţ a didactică era constituită din 7 persoane (4 
borbaţ i,dascăli şi 3 femei,învăţ ătoare).

Structura şcolară din 1928-1928
205 băieţ i şi 222 fete;
71 băieţ i şi 58 fete.

tinerii

1926
că s-a consemnat 

şcolile din

care au
spre cinstirea eroilor de la Copii înscrişi de 7-16 ani :

Copii înscrişi dc 17-18 ani :
Clasa 1 : 55 băieţ i şi 41 fete;
Clasa a II-a : 27 băieţ i şi 32 fele; 
Clasa a IlI-a : 14 băieţ i şi 20 de fete; 
Clasa a IV-a :26 băieţ i şi 22 fete; 
Clasa a V-a : 16 băieţ i şi 17 fete; 
Clasa a Vl-a : 12 băieţ i şi 5 fete; 
Clasa a Vll-a : 10 băieţ i şi 5 fete. 

fot în acest

Prin adresa nr 41 din 26 ianuarie* 1097
Arad lansează un apel pentru înfiinţ area imn cS0C,aî,a A.S.7.R.A., Despărţ ământul 
recrutându-se 15 membri fondate  ̂lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS ^ “ îlura,e, în fiecare comună,

localitate, adresabilitatea e către preo’ti învăinin SaU/CtlV1, persoane ^ frunte din
îşi iubesc patria şi doresc să contribuie Ia de^m^ e,mrdtan a* statului, oameni care 
românesc- CZf0b,rea culturală şi economică a neamului

In anul 1927 Revizoratul Şcolar din Ama ■
propune tuturor şcolilor din judeţ ul Arad să orei™ nr 2294 di" 2 iunie 1927 
astfel meat Ia Şcoala Primară nr. 1, din And J 'UCrări ma™aIC ale copiilor,
caie sa oglindească modul în care pedagogia L ?rganizeze ° expoziţ ie dc lucrări 
munci, se reflectă în rezultatele aci ivită,1?^  ̂ ***

'juaeţ ul Arad.

|

şcolar prin Adresa 1500, din 1928, Comitetul şcolar rural din 
Cei mei a solicitat aprobarea pentru un plan dc dotare cu un nou mobilier şcolar. încă o 

dala putem înţ elege convingerea directorului Ioan Tau, a dascăliloi şi a tuturoi 

actorilor decizionali din Cermei că şcoala c în prim planul vieţ ii şi activităţ ii
comunitare.

an

i

*7 Ziar>. Transilvania . an e~ 1925 An'exa r"'8 

24g A.Pnm.Ccrmei, Dosar Financiare, 1926 ’ pa&  380
A. Prim Cermei, Dosar Financi

Cât priveşte spiritul şi dorinţ a de autoperfecţ ionare a dascăliloi din Cei mei maiTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M 9 . -------------------

oan Nagy şi colabBiserica şi Şcoala Şomoşcheş în unitatea axiologica 
diversităţ ii Aurel Vlaicu, Arad 2012 pag. 89

iare, 1926 a românilor, E d .

1 3 5



.....

Cu mare fast s-a sărbători! ziua de 28 oct. 1928, ca 50 de ani de redobandirea 
Dobrogei, pământ românesc în unna războiului din 1877. Elevii d.n Ccrmei au derulat 

J bo8at spectacol artistic.
„  .. Pnn adresa nr. 5340, din 28-10-1929, Revizoratul Şcolar al judeţ ului Arad
înştiinţ a pe preşedintele Cercului Cultural Cermei, că în fiecare lună se vor organj2a 
şezători culturale, cu programe artistice ce vor urmări: obiceiurile şi datinile 
strămoşeşti, expoziţ ii de artă populară, tradiţ iile creştine, educaţ ia morală a sătenilor 
ajutorul social, faptele bune, respectarea legilor, activităţ i în care învăţ ătorii se vor 
asocia cu ceilalţ i cărturari ai satelor, precum medicii, agronomii şi funcţ ionarii si 
conlucra la culturalizarea poporului. ? °F

O altă adresă

i şi elevii pe care-i îndrumă, dar ceea ce propunem 
dat fiecărui dascăl:

cls I
cls a Il-a 

cls a IlI-a 

cls a IV-a 

cls a V-a 

cls a Vl-a 

cls a Vil-a

învăţ ători 

elevi aron 
înv. Vodă Sidonia 

înv. Tau Ioan 
jnv. Bodnar Elena 
înv. Rufu Mircea 
înv. Roşea Florea 
înv. Roşea Florea 
înv. Rufu Mircea
înv. Roşca-Trunco Ana(şcoala maghiară) cls I, 
înv. Roşca-Trunco Anafşcoala maghiară) cls a Il-a, 
înv. Roşca-Trunco Ana(şcoala maghiară) cls a IlI-a, 
înv. Roşca-Trunco Ana(şcoala maghiară) cls a IV-a,
Aşadar la şcoala maghiară înv. Roşca-Trunco Ana a lucrat cu 83 de elevi!!!

Şi tot pentru a puncta activitatea meritorie a dascălilor din Cermei amintim 

activitatea Cercului Cultural Cermei, a învăţ ătorilor, desfăşurată la Cermei, la 15 
noiembrie 1931, având următorul conţ inut:

a se observa, e numărul de

27 B 25 F Total: 52 

Total: 57 
Total: 53 
Total: 54 
Total: 39 
Total: 22 

Total: 5 
Total: 25 
Total: 23 

Total : 18 
Total: 17

25 B 32 F
un 31 B 22 F

37 B 17 F
21 B 18 F
10 B 12 F
3 B 2 F

17 B, 8 F,

15 B, 8 F,
12 B, 6 F,
11 B, 6 F,cu numărul 2471, din 1928, aduce precizări asupra modului în 

care se vor calcula mediile anuale, prin adunarea notelor obţ inute, în fiecare trimesfn 
’ ,lmPar*lrea suniei la 3, pentru a obţ ine media anuala, iar nota la frecventă seZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d . sV“ ” e8 s« .t lS V z™ L T  c" “ il0 ' ' " ” lc s i m ed ia

catiheţ ilor şi a îndrumării şi c^luiS?nlulu' relig''°s, a numiri, 

responsabilităţ ile numirii învăţ ătorilor stabili™ lgle’ n sarc'na statului rămâneau 
învăţ ământului, asigurarea bazei materiale f-3™7 de învălămînt, controlul 
probam de manuale şcolare. ? 11 ?l subordonarea elaborării şi a

Statul şi-a creat o instituţ ie de n
Arad-Revizoratul şcolar (inspectoratul «Xw îifCOntrol a învăţ ământului din jud. 
dascal, Iosif Moldovan, fost preşedinte al Reunill ■;°S‘ COndus mult' ani de renumitul 

Asociaţ ia învăţ ătorilor Arădeni în a, învăţ ătorilor” .
la2bdihc0tărHŞle C°n70Carea adunării Judetenet 27nferin!ei de Pavară, din 12 mai 

ale 13 In,eU’ penlrU,a
şcolarilor, în localităţ ile IneU r V'T COnferiaîe Populare ^C!Pr "“ f6™'® 
molipsitoare sau Familia şi sm  ̂’s '8’ Cen™. ŞomSches ' 

bisericii, în cadrul scolii ’ ‘ S"au CxPnmat păreri lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiL f Precum. „Bolile
Totuşi rol,ţ i, bisericii c„ "ga“  “

fiecare protopopiat şi în Episcop,' 

consemnează preocuparea bisericii 
învăţ ământ religios în rîndul 
rapoarte reţ inem şi ideea 
alcoolismului,

Conferinţ a intimă: „Cum se face instrucţ ia în spiritul şcolii active” ;
Lecţ ie practică în şcoală: „Intuirea în învăţ area abecedarului” ;
Conferinţ ă publică: „Păstrarea rânduielii în stat” ;
Spectacol: Teatre, dialoagc, monoloage, recitări şi coruri.
Responsabilii cu aceste activităţ i erau învăţ ătorii din Cermei: Ioan Tau, în calitate de 
preşedinte şi Flore Roşea, în calitate de secretar al cercului.

Cultelor şi 
stal, bisericii îi

Un raport din 15 octombrie 1932, expediat de directorul şcolii din Cermei, 
către Revizoratul şcolar menţ ionează că dascălii şi elevii lucrau 32 de ha dc teren 
arabil, sub formă dc grădină pomologică, grădini dc zarzavat şi pepiniere, realizând, 
venituri dc 16.500 Ici, anual.

Reiterăm Ordinul Ministrului învăţ ământului, din 1932, prin care se 
recomanda şcolilor sărace să construiască grajduri şi să întreţ ină cu elevii animale, sub 
formă de practică agricolă. S-a ordonat construcţ ia dc latrine pentru copii.

Şcoala Primară dc Stat Cermei 
(educatoare la grădiniţ ă). Efectivul dc elevi a fost următorul:

Clasa I :
Clasa a II-a :

deservită dc 6 învăţ ători şi o maestrăera

30 băieţ i şi 26 fete;
17 băieţ i şi 18 fele;

Clasa a III-a: 22 băieţ i şi 33 fete;

Clasa a IV-a: 25 băieţ i şi 17 fete;
Clasa a V-a 28 băieţ i şi 7 fete;
Clasa a Vl-a : 12 băieţ i şi 7 fete;

6 băieţ i şi 3 fele;
140 băieţ i şi 181 de fele.

arc la religie si situaţ ia din punct de vedere al religiei era uimătoaiea.
134 băieţ i şi 102 fete;

55 băieţ i şi 34 fete;
24 băieţ i şi 18 fete;
6 băieţ i şi

au s-a 
a Aradului 
pentru

r“Pt, 
după

ucenicilor si
. organizării unor arh™anrea 

tabagismului, joc,,ln- , act'uni
•concubinajului, avortului si a scărW de căni

o .M s.a.is.ic USS ''ff "
tea din

[apoaitele culturale realizate în 

3,11,1 ]926, şi după 1929, 
rc,1gioasă a copiilor, pentru 
examenelor de religie. Din 

evcntive şi terapeutice, contra 

vagabondajului,

Elevi ortodocşi:
Elevi romano catolici:
Elevi reformaţ i:
Elevi baptişti şi adventişti:
Elevi ai cultului mozaic (evrei): 2 băieţ i şi

Prostituţ iei,

9 fete;anul
?Colar 1931-1932 în care avem 1 fată .136

137



f zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Din totalul dc 367 de elevi, 221 au promovat. în acest Mat, biblioteca 

număr de 374 dc cărţ i originale, romaneşti, 138 căiţ i sliainc, 41 cărţ j

un total de 553 cărţ i. T , f io. ,
„ , ln 20 noiembrie 1933, Şcoala Ccrmei a primit de la Laboratorul Herculane, Un 

colet cu roci minerale, pentru a fi la dispoziţ ia dascălilor şi a elevilor.
Tot din acest an şcolar consemnăm alăturarea învăţ ătorilor, din Ccrmei, ţa 

Asociaţ ia Învăţ ătorilor din Arad. Personalul didactic al Şcolii Ccrmei era compus din: 
loan Tau ,învăţ ător, director, 53 de ani şi 33 de ani vechime, Mircea Rufu, necăsătorit, 
28 de ani, 9 ani vechime, SidoniaVodă,50 de ani, 33 de serviciu, Elena Bodnar, 33 de 

am, cu 12 ani vechime, Anuţ a Roşea, 26 de ani şi 6 ani vechime, Flore Roşea 28 de ani, 
vechime 6 anişi Aurora Poleac, educatoare, 22 dc ani şi 5 ani vechime, în învăţ ământ.

în 22-06-1934, se menţ ionează că, în localitate funcţ ionează şcoala română şi 
şcoala maghiară, cu clasele I-VII,  cu 6 învăţ ători şi o educatoare, o şcoală care 
bibleotecă, dotată

învăţ ătorilor”  în care funcţ iona şt un internat pentru copiii slujitorilor scolii. Formaţ i în 
vechiul spirit preparandial şt ca fi. a. biserici, învăţ ătorii arădeni au susţ inui activitatea 
literară şi culturala din zona. Vom gas, învăţ ători cântând la strană, conducând coruri 
bisericeşti, participând la adunările parohiale, protopopeşti sau eparhiale. Asa au fost si 

cci din Ccrmei.
Datele vremii consemnează apelul episcopului Comşa ca învăţ ătorii si preoţ ii 

să colaboreze în scopul formării de conştiinţ e adevărate, în rândul tineretului si 
orientarea spre „idealul vieţ ii creştine şi dc ferire a copiilor şi tinerilor de influenţ ele 
nefaste pe care vântul de la răsărit le împingea spre meleagurile româneşti” . Subliniind 

cooperarea învăţ ătorului cu pi cotul, episcopul Grigore Comşa a insistat asupra rolului 
mare al Bisericii şi a fiicei sale, bune „Şcoala , în fortificarea României, prin educaţ ie, 
asigurată de cele două instituţ ii.

Din arhiva Protopopiatului Ineu am aflat că în anul 1936, elevii claselor V-VII  

au prezentat individual, la sfârşitul anului şcolar, materiale conspect la religie (A.P.O. 
Incu, dosar, Culturale 1936). Tot din acest dosar am aflat că elevii din Protopopiatul 
Incu (deci şi cci din Ccrmei şi Şomoşcheş) au adunat fructe de pădure, pentru 
Basarabia, iar premianţ ii la sfârşitul anului şcolar, 1935-1936 au fost recompensaţ i cu 
coroniţ e sfinţ ite şi suma de 5 bani.

La 1 septembrie, 1936, s-au încadrat la Şcoala Cermci, doi viitori dascăli dc 
probitate profesională, dovedită în Ccrmei, viitorii  soţ i: Ana Roşea şi Flore Roşea.

Pentru a puncta consensualitatca activităţ ii dascălilor din Ccrmei cu ideile

şcolii avea un

traduse, adică

are
cu 553 dc cărţ i, din care 374 sunt originale, 41 sunt traduse şi 138 

sunt străine. Despre clădirile şcolare se menţ ionează că: una a fost construită de 
comunitate, iar două de statul român. Grădiniţ a avea înscrişi 60 dc elevi, cu o prezenţ ă
medic, de 50 dc elevi, iar conducătoare era doamna Aurora Poleacu, învătăloar 
titulară, definitivă. e,

n an”  următori au funcţ ionat în Ccrmei dascălii sus menţ ionaţ i , în Somosches 
au funcţ ionat: Ardelean Teodor, Marincscu Florea, Vesa Mihai, Berlo loan si Sas
definitiv 131 ^ C°lonia Avram Iancu a funcţ ionat Popovici Vasile, avînd gradul

prezentate mai sus, spicuim din procesul verbal încheiat la 15 martie, 1936, cu ocazia 
activităţ ii Cercului Cultural Ccrmei, care a avut loc în comuna Cermci şi la care au 
participat toii învăţ ătorii din zonă. „La orele 10 a.m. s-a oficiat în Biserica Ortodoxă 
din Ccrmei, chemarea Sfântului Duh, iar restul conferinţ ei s-a desfăşurat după cum 
urmează:

aprilie 1935 în'Centm' CUltU''al Cermei’ desfăşurată în 7 
pnlie 935, in localul Şcolii Primare din Avram Iancu. Spicuiri din procesul vebal- în

observă că după metodele noi de predare llclhledCtieifPraCtlCC’ d’ mV' F1°rea R°ŞCa’
explicarea cuvintelor neînţ elese sefacea ! Se mai fragmentează, iar 
Propune ca lecţ ia să fie deetată c^de E 2? T*

aderă la cele observate şi în asentimentul tuturor declară lecnTri ^ l0a" ~ '
In Partea a 11-a a şedinţ ei intime rin™ JIHGFEDCBAa lcc!la’ .de bine reuşită”

Metoda Montcssori” . Este completataTd! f CT, ^ P°'CaCU VOrbc?lc dcsPre”  

învăţ area alfabetului. ‘ >ca> cu exemplificări ce privesc

In partea I a şedinţ ei intime, dl. Mircca Rufu, învăţ ător în Cermci, a tratat cu 
elevii clasei a 11-a, lecţ ia dc istorie „Ştefan şi Baba Tudora” . Observaţ ii asupra lecţ iei a 
făcut domnul învăţ ător, loan Berlo (Şcoala Şomoşcheş), care arată că propunătorul a 

procedat cu mult tact pedagogic şi lecţ ia şi-a atins scopul. Domnul preşedinte, după ce 
arată că trebuia să se explice cuvintele neînţ elese, din text, când s-a făcut citirea şi în 

aplicare-în asentimentul tuturor declară lecţ ia dc „bine reuşită” .
în partea a 11-a, a şedinţ ei intime domnul loan Berlo tratează subiectul 

Aclivism şi actualism pedagogic” . Asupra subiectului prezentat fac observări, domnii. 
Vasile Popovici si Flore Roşea, apoi preşedintele cercului declară şi acest expozeu de 
„bine reuşit” . F

Şedinţ a publică s-a ţ inut în curtea scolii Hin a  
o cuvînlare despre „Igiena casei şi a satului”  du w 3nCU' ^ Preşedinte a ţ inut
şcolarilor ce a constat din poezii, coruri mrmnio ^ ^ 3 Urmat un program artistic al

„Asociaţ iei învăţ ătorilor din judeţ ul Arad”  nmn • 16 Sa suuliniem rolul important al 
(1919-1922), Nicolac Cristea (1922-193  ̂,7 3 pre?edinţ ilor 
Cristca (1935-1938), Eugen Spinatiu (1938 ‘̂f  Boariu ''~
Nicolac Cristea din 1942 până la desfiinţ are ^ Lazăr 

„Asociaţ ia”  a reuşit să editeze o revistă „  
în anul 1936 de o librărie pentru aproviziona P Pne' ”Şcoala 
şcolare. In anul 1932 s-au înfiinţ a, si 0 "tf 0!* 1® cu cărţ i de lectură şi manuale

' ”Banca a învăţ ătorilor” şi o „Casa a

Şedinţ a publică este deschisă dc protopopul Cermei-Apateu, preotul Atanasie
titlul: „Biserica în slujbaCăpitan, din: Iuliu Grofşoreanu

(1932-1935), Nicolae 
Igrişan (1939-1942) şi

parohia Apateu, prin conferinţ a cu 
naţ ionalismului şi culturii neamului românesc” . Din partea corpului învăţ ătoresc 
voibcştc domnul loan Tau, subrevizor dc control, despre „Sentimentul religios .

. Urmează un program artistic compus din poezii religioase şi patriotice pic 
cântece naţ ionale. A fost executat dc elevii şcolii din Cermei, conduşi de domnul 

f |orea Roşea. în încheiere a vorbit preotul loan Poleac despre rosturile ş. colaborarea 
d|mrc biserică si şcoală.

Alai conferinţ a intimă cât şi cea publică au avut

cum

vremii”  care dispunea

rezultat cât se poate de bun.250 Arhiva şcolii Ccrmei, pachet 1935 un

138ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Procesul verbal a fost întocmit de preşedintele conferinţ ei Florea Roşca.- 
Am selectat pentru anul şcolar 1936-1937, Adresa Ministerului Cultelor nr 

4847/1937, prin care se cerea elevilor dc şcoală să îngrijească monumentele eroilor din 
comunitatea respectivă ,252
Şl tot în acest an şcolar dascălul din Şomoşcheş, Mihai Vesa( Mişcu) a predat la elevii 
din clasele V-VII,  din Cermei.

Din anul 1938 am selectat următoarele informaţ ii din Registrul de intrare - 
ieşire a Şcolii Cermei: Elevii şcolilor din Cermei au desfăşurat cu mare fast, serbarea 
zilei de 10 Mai, precum şi alte sărbători populare locale: „Sărbătoarea săinânţ ei”  
„Serbarea pomilor” ,(Adresa 2389/16 mai, 1938, către Revizoratul Şcolar Arad.
O adresă a Ministerului Cultelor cerea tuturor învăţ ătorilor să vorbească 
despre noua Constituţ ie emisă în 1938.353
La poziţ ia 71, din 5 mai, 1938, se vorbeşte despre acţ iunile de distrugere a cărăbuşii™ 
(gândacilor de colorado). ' '
La poziţ ia 193/1938 se consemnează că, la cererea directorului scolii, elevii săraci din 
Cermei au primit manuale şcolare. '
La poziţ ia 195 din 17X1 1938 si 
atelier a numitei Elena Nicolau.

_ _ _ Dintr-un raport expediat Revizoratului Şcolar Arad în 15 04 1938 mnt„r

z ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA* ■  f co ,i i ct  *  “
exemplificând: 25 X 31 X 8 VI «7 S“  T “  dl,“ e pri,s-i'"'' sau ad,ll»r,l 
reern,oaş,e i„  Floretei d.I'i 12i'PC" *"»l  3"' » IKW. lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPmm 

pentru dascălii de azi! P ,0n,S adevărat intelectual, un model şi

comunităţ ile de copii funcţ iona o organizaţ ie patriotică „Străjerii României 
Dimineaţ a la fiecare activitate a „Străjeriei se ridica drapelul naţ ional, pe un catarg, 
nalt de 2-3 m, iar la sfârşitul activităţ ilor steagul se cobora de pe catarg. 25*

Semnificativă consider şi notiţ a şi ordinul privind obligativitatea elevilor 
baptişti de a urma îndatoririle străjereşti ,257

Importantă mi se pare şi consemnarea, „lunar elevii care au absentat la şcoală 
nemotivat sunt amendaţ i şi încasarea se face prin Primăria Cermei” .
Iată personalul didactic încadrat în anul şcolar 1938-1939 dar şi în 1939-1940;
Şcoala Cermei: Flore Roşea -director şi profesor la clasele V-VII;

Teodor Ardelean-titular la Şomoşcheş ,a predat la ciclul gimnazial;
Anuţ a Roşea învăţ ătoare;
Mircea Rufu profesor, cls V-VII;
Olariu Victoria- învăţ ătoare;
Dimilrie Vlad -învăţ ător;
Sofia Gomotârcea -învăţ ătoare;
Aurora Sofia -educatoare;
Elena Kcnez -învăţ ătoare Şc. Maghiară.

Dc la 1 ianuarie 1939 Şcoala Cermei şi şcolile care fuseseră arondate 
Subinspectoratului Cermei (Circumscripţ ia 17)
Subinspectoratului Bocsig, fiind conduse de dascălul de frunte, de la Şcoala Bocsig, 

Romul Furdui.

„255

poporului

se consemnează activitatea pe postul de maestră de

au trecut în subordinea

Tot la începutul anului (14 ianuarie) şi-au depus dosarele de pensionare: Flore 
Roşea, Anula Roşea, Aurora Poleac, Elena Bodnar şi Mihai Vesa, de la Şomoşcheş.”

în 27 februarie, 1939, s-a desfăşurat o mare serbare artistică a elevilor din 
Cermei despre care s-a raportat ierarhic: Revizoratului Şcolar Arad, Inspectoratului 
Şcolar Timişoara şi Prefecturii judeţ ului Arad .

Trebuie să menţ ionez şi obligaţ ia personalului didactic ca în acel an să dea 
declaraţ ii dc avere.

Ordinul 1382 al Revizoratului Şcolar Arad a recomandat directorilor de şcoli să 
ia legătura cu preoţ ii din fiecare parohie şi să înfiinţ eze cantine şcolare, pentru copiii 
săraci cu situaţ ii materiale sau familiale precare şi ucenicilor fără sprijin material.

în Cermei această cantină a şi funcţ ionat în anul 1939, documentele consultate 
aială ca se serveau câte 3 mese calde pe săptămână. Produsele agricole şi alimentele 
proveneau din contribuţ ia în natură, a localnicilor înstăriţ i şi din subvenţ ii de la bugetul 
comunal şi cel şcolar. Serveau masa un număr de 30 dc elevi săraci, subnutiiţ i. Cantina 
Şcolara eslc condusă dc un comitet care avea ca preşedinte pe nemuritorul dascăl, Ioan 
*au- Cantina va funcţ iona si în anii următori când în Cermei vor fi şi îefugiaţ i dc 
război.

Dintr-un document, din anul 1938 
cooperativă şcolară, înfiinţ ată în anul 1935 
colaborarea şcolii cu medicul uman si ' ’

aflăm că la Şcoala Primară Cermei era o 

si adnm ° a,lniacie 5c°lară, proiect care includea 
şi a şcolii, muzeul şcolar şi expoziţ ia de lucrări*»!* P| medicina,e> biblioteca clasei 
de flori, grădină de legume şi zarzavaturi, teren de ale'lerUl de ţ eSUl’ grădin‘ îă
fructifeu, lotul cu viţ ă de vie, şi o parcelă cu lucemi 25< îe agncole> grădină de pomi 

In mai, 1939, cu ocazia Adunării E i •
subliniat că: „socotesc anul 1938 ca încenuinfoTre\,noul ep,SC0P Andl'ei Magieru a 
socotim ca anul împăcării sufleteşti între fiii narilor n°i de război, noi românii, il  
decern, trecute dc la Marea Unire. 'înaltul .cra h !"' ' C faCCa rcferire >a cele două 
Ia hotare. La 1 septembrie 1939, Al Doilea RăT* de ameninţ are dc
Poloniei de către Germania hideristă. întreaf ̂ °EM°ndial a început prin ocuparea 
necesitatea fortificării morale a comunităţ i natinT*  Eparhială a convenit la 

apel la mtanrea forţ elor intelectuale: preoi °nale din vestul României, făcând 
aces sens s-au făcut schimbări în ac,ivi,̂ 3°" \°ameni de â > şi cultură. în 

educaţ ia religioasa a tinerilor. Prin adresa n, Ş‘ 3 b,sei'icii 
Arad, se cerea preoţ ilor să suplinească pê J939- aTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

: Din rândul învăţ ătorilor Şcolii Cermei s-au înscris în Frontul Renaşteriisporind grija pentru 
Episcopiei Ortodoxe din 

concentraţ i pe front. în
255 . --------- ---------------

oan Nagy, Biserica şi şcoala din 

25f> lcerHă> U.A.V. pp.36-37, 2010
257 ‘ ■,IC perinei, Adresa 5046 a Revizoratului Şcolar Arad
258 vC.Ccrmci, Reg.i-ieşire, P.82,/18 febr. 1939
259 Intr-ieşire p.23/20 ian 1939

sC. Cermei,Reg. inirarc-ieşirc, p. 105/10 martie, 1939

' jneului între cele doua războaie mondiale, lucrare25_| A.Şc. Cermei dos. 1936
253 A- ?c Cermei, Reg.intrare-ieşire p. 60/1937
2.4 A.Şc.Cermei,Reg.intrare-ieşire p 66

A.Lic.Cermei, Adresa 216 din 19 decembrie, 1938

;zonaihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAîn acest an şcolar, Şcoala Cei mei avea un atelier de ţ esut cu gherghef de ţ esut 
• -/boi dc tesut, ţ ărănesc, local; au fost concentraţ i căte 2-3 iuni: Petru Poleac, Mircea 

o r^i Florian Roşea, directorul şcolii;
KU ' jn acest an şcolar s-a înfiinţ at un curs supraprimar, agricol.

Personalul şcolii din anul 1940-1941
Florea Roşea -gradul II-director;
Ana Roşea - gradul II ;
Dimitrie Vlad-gradul II;
Petru Poleac- gradul definitiv;
Mircea Rufu- gradul definitiv;
Elena Kcnez -definitiv-Şcoala Maghiară;
Sida Martin -suplinitoare ;
Sofia Gomotârceanu- educatoare suplinitoare.

Din statisticile acestui an şcolar am consemnat următoarele:
Elevii Şcolilor din Cermei

Cls I - înscrişi: 26 băieţ i, 26 fete, total 52, promovaţ i 23 băieţ i, 23.fete , total 46;
Clasa a II-a-înscrişi:35băieţ i, 27fcle, total 62, promovaţ i:3I băieţ i,24 fete, total,55;
CiaSa a- IlI-a-înscrişi:43băieţ i,27 fete, total 70, promovaţ i:38 băieţ i, 22 fete, total,60; 
Clasa a-1V-a-înscrişi:34băieţ i, 17 fete, total 51.promovaţ i:29 băieţ i, 15 fete, total,44; 
Clasa a- V-a —înscrişi:28 băieţ i,24 fete,total 52,promovaţ i:24 băieţ i,9 fete,total,33;
Clasa a -Vl-a —înscrişi:21 băieţ i, 13 fele,total 34, promovaţ i:2I băieţ i,8 fete,total29;
Clasa a-VII-a —înscrişi:21 băieţ i,6 fete,total 27,promovaţ i21 băieţ i,4 fete,total 25;
Total -înscrişi: 208 băieţ i, 140fcte,promovaţ i: 187 băieţ i,105 fete,total 292.

Elevi înscrişi şi naţ ionalitatea lor:
Elevi români: 170 băieţ i şi 121 fete;
Elevi unguri: 21 băieţ i şi 6 fete;
Elevi germani: 12 băieţ i şi 10 fete;

1 băiat;
1 băiat şi 1 fată;

1 băiat;

Alte naţ ionalităţ i: 3 băieţ i şi 1 fată;
în Şcoala Maghiară au fost înscrişi 48 de elevi iar în clasa de germană 

germani
Pentru anul 1941 prezentăm statistica structurii populaţ iei şcolare pe religii.

în şcoala românească:
Ortodocşi: băieţ i-l 66, fete-l24, total 290;
Catolici : băieţ i- 13, fctc-6, total- 19;
Reformaţ i: băieţ i- 5, fete-5, total- 10;
Baptişti: băieţ i- l, fete-2, total 3;
Adventişti: băieţ i- l fctc-l, total- 2;
Uniţ i. băiat- l;  fete 0 total l;

Naţ ionale, un număr de 6 persoane. 
Din anul şcolar 1939-1940

luare la cunoştinţ ă, următoarele:
>,Studiind un catalog şcolar din acest an.'poţ i 

eiau: scrierea şi exerciţ iile gramaticale, citirea, memori .. ~ de
compunere, aritmetica si geometria, religia, istoria, geografi , ,< - § latUrale,
caligrafie, desen, cântul, exerciţ iile corporale şi de lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJoc> },uc*.ul ™al> luci**  

piogresive şi purtare. O rubrică specială era penii u „P e cPse ca a og era în
conformitate cu O. Min. Ed. Nat. nr. 183795, din 31 X 1939, iar şcoala purta emblenia 
de ‘ ‘Şcoala Primară de Stat Mixtă-Cermei.”  Matricolele şcolare cuprindeau rubricile; 
indicaţ iuni asupra mediului social si stării fizice, examenul antiopometric, examenul 
medical, profilul psihologic, situaţ ia şcolară şi preorientarea şi îndrumarea 
profesională. Directorul şcolii era Flore Roşea.

Izbucnirea celui de Al Doilea Război Mondial a adus tuturor cetăţ enilor din 

şi Şcolii Cermei, dascălilor greutăţ i dc tot felul: concentrări, boli, sărăcie, 
foamete etc. Pentru că mulţ i învăţ ători erau concentraţ i, local sau pe front prin Ordinul 
1327/12 mai 1939, preoţ ilor din fiecare localitate Ii se cerea să suplinească dascălii

selectat spream

Cermei

concentraţ i.

Anul şcolar 1940-1941 a început abia Ia 23 decembrie 1940, la Şcoala Cermei 
datorită faptului că a fost în localitate o molimă de pojar. Directorul şcolii a cerut 
insistent o igienizare a sălilor de clasă.260 Telegrafic am consemnat şi alte informaţ ii din 
acest an semnificativ.

nAn eCt0rUÎ ’CoId’ * ,,orc Ro$ca solvită Primăriei Cermei, la 9 decembrie 1940

“i" *  '*  *"* si «*"■<'  >*'< >■
Diiectorul şcolii solicită cărţ i pentru 7 elevi foarte săraci

u„s„  * Aurd”  o-**
aprobare^pCTtrasu^e^darea^ordo^de^coală'^în Se dc f '^- 31 Rcvizoralului Arad-

doar 15% din şcolari, fiind mare aglomeraţ ie dc vehicole 8’ Ca''C VC"CaU  ̂

post de învăţ ător şi o clasă de secţ ie germană'1 în ‘^e|ean.Arad a aProbal înfiinţ area unui

,2° dc volume, din
luptător pentru drepturile naţ ionale ale român ^ ^ eiuddl dascali din zona Ineu, 
culturii şi şcolii româneşti. 111 °r’ Cl1 conlribuţ ii majore la păstrarea

veniţ i dc la

Elevi ruşi : 
Elevi bulgari : 
Elevi evrei :

cei 22 de

partea

Şcolile din Cermei funcţ ionau în 6 clădiri cu n ,™i
Comitetul Şcolar din Cermei a solicit l°tală dc 840-000 dc lei.261 

pentru asigurarea şi cumpărarea cănilor seni lnspect0Ialului Şcolar Arad sprijin 
Cermei, a căror părinţ i, ţ ărani fiind 'î„ ,2: penlru cci 400-450 dc elevi din
reeoke slabe, agricole (în anii anteriori d,n c ! : 3l' aVUl în l940 şi anii anteriori 
ccrea]c)'" ‘  e™ei sc exPediau zeci de vagoane de

Secţ ia germană: 
Catolici: băicţ i-9, fcte-14. total,23; 
Reformaţ i: băieţ i- 1, total -1;Adresa 564/1940 a Şcolii Cermei că im i> ■

Inventar Nr. V  /16 august 1940,A.Şc CemT0™'11' ?Colar Arad 
Adresa 219/18 septembrie, 1940.A Şc cTrmei2 6 2

2 6 3

A.Lic.Cermei, Matricole, 1940
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în 27.07.1941, elevii Şcolii Cerrnei au predat către I.S.J.Arad, 3,640 kg de flori
de muşeţ el, colectat pentru nevoile ţ ării.

Pentru copiii germani s-au derulat cursuri de vară.
în anul şcolar 1942-1943 s-au schimbat documentele şcolare tipizate.265 Un alt 

18149, al I.S.J. adresa şcolilor obligativitatea de a se cultiva toate

Secţ ia maghiară:
Catolici: băieţ i-16, fete-12, total-28;

Documentul1 comemnează'că'doar 33 de elevi frecventează regulat cursurile de

în mi 'erai!1 în"biblioteca şcolii: 684 de cărţ i originale, 107 traduse şi 366 străine, 

adică un total de 1157 de cărţ i, la dispoziţ ia dascălilor şi a elevilor. ^
Iată şi lista dascălilor care au slujit cu mult devotament in Cermeiul anului

ordin cu ni. . ^ .
terenurile agricole şi in mod special sa se asigure legume şi zarzavaturi pentru 
cantinele şcolare din fiecare unitate de învăţ ământ.

Fiind ani de război, toţ i dascălii şi elevii au avut sarcini, misiuni şi acţ iuni 
deosebite, toate fiind etichetate ca acţ iuni patriotice. Reiterez câteva care s-au

desfăşurat în Cerrnei, în acei
Elevii din Cerrnei şi dascălii lor au colectat în toamna anului 1943 suma de 

1500 lei au confecţ ionat flanele, mănuşi, ciorapi şi diverse materiale sanitare pentru 
soldaţ ii de pc front, sub titulatura socială „Darul ostaşului” .266

Se impun câteva observaţ ii privind activitatea şcolară din Cerrnei şi din zonă:

- cursurile s-au desfăşurat fără întrerupere;
- religia şi educaţ ia în spiritul eroismului şi a jertfei de ţ ară;
- mărirea atenţ iei şi protecţ iei la găsirea de obiecte de război;
- permanentizarea acţ iunilor patriotice;
- pregătirea şi participarea dascălilor, preoţ ilor şi adulţ ilor la exerciţ iile de apărare 

locală înscrierea si activizarea activităţ ilor sportive;
- acordarea atenţ iei deosebite faţ ă de inventarul şcolii şi asigurarea baze. materiale aihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1941-1942 :

- Elena Kenez Bodnar, grad definitiv;
definitiv; 
al II-lea; 

al-II-lea; 
definitiv;

am.

- Mircca Rufu ,
- Flore Roşea,
- Ana Roşea,
- Aurora Poleac, educ,
- Dimitrie Vlad ,
- Sida Martin,
- Sofia Gomortâceanu, educatoare, def;
- Olaru Macedon,
-Aurelia Olariu,
- Ecaterina Diaconovici,

al-II-lea; 
al- II-lea;

al -II-lea;
provizoriu;
provizoriu.

Baza materială-logistică a şcolilor era următoarea:
- 6 să li de c la să ;

- locuinţ a directorului;
- muzeu şcolar;
- ateliere pentru băieţ i şi pentru fele;
- cantină şcolară;
- grădină şcolară de 4600 m.p.;
- învăţ ătorii folosesc 22 de jugăre de teren agricol*
- farmacie şcolară;
- grădină de flori;
- grădină de legume;
- bibliotecă şcolară cu 1157 de volume, în valoare de 1 ] , • -

. şcolii susţ in manifestări culturale i ''Ş' !0' citilori;  
cor bisericesc, pentru adulţ i si copii dirijat d A C01u ’C0̂ ’ conferinţ e săteşti, 
culturale, expoziţ ii de cusături’ şi |llCrări ale .!nvaîâtorul Dimitrie Vlad,’ şezători 

creat,. personale ale elevilor şi dascălilor CermFi " Ş‘ r£citări dc P°ezii, scenete şi 
17, a Inspectoratului Judeţ ean Arad. Majoritatea d “ -r" °0ntinuare Circumscripţ ia 

,. , abonament la revista de ' °r din Cermei, Şomoşchcş şi
d,rectorul şcoli,, Flore Roşea a colaborat cured” Şcoala Vrcm"” Dascălul şi 
publicând articole de specialitate, în 1933 la rev,stei Şcolare, Şcoala Vremii, 
profesionalism ş, intelect deosebit, pentru L, ,935/ '936 şi I942> dovedind

Asemenea predecesorului său, [oanTau, a lup,a enp a *alUră a meseriei de dascăl.
Cermei. Orele de religie erau predate de cei do ™ presti8iu' scolii si al comunei 
Poleac, 9 ore şi preot, Comei Vădâşan, ,ot fericii ortodoxe: loan

şcolii;
- înscrierea şi susţ inerea gradelor didactice
-cultivarea respectului faţ ă dc sodaţ ii eroi, - lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA„
amenajarea în Cermei a unui spaţ iu de rezonanţ ă patriotică numit -Dumbrava erodor

- Cu toate problemele deosebite impuse de situaţ ia din ţ aia, elevii şi < ‘
Cermei adună si selectează obiceiuri locale, ghicitor, şi strigatul',, culese din Ce, 
pc care le trimit la Arad, în vederea întocmirii unei monografi, a judeţ du. Arad ş 

pentru care toii contribuabilii din Cermei primesc felicitări şi aprecicii e
în foile matricole apar “ observaţ ii individuale” despre: starea materia 11 pa,mţ tlo, 

dezvoltarea fizică, inteligenţ a, temperamentul, caracteru , deprinderile, obiectele pentru

care elevul arată interes şi profesia pc care şi-o doreşte c evu • , februarie

Şcolar Regional
1943, aduce la cunoştinţ ă dascălilor ş, elevdor£‘  din° martie, 1943, anunţ ă
dascălii nu pot activa în scctc religioase. Ordinul 2211, am i
înfiinţ area dc posturi didactice dc învăţ ător, ambulanţ i, (piobabd ,n şcolile

s-a întrerupt în anii războiului; 
i orfanii de război şi văduvele de îăzboi şi
nu

Elevii

Avram Iancu aveau personal şi localităţ i izolate). . ui clevilor si dascălilor, să
In 27 martie, 1943, Primăria Cerme, a cerut şcoli , cle  ̂5  ̂^ m

organizeze sărbătorirea Unirii Basarabiei cu Romama tn. ,
1 9 4 3 ). i multe neplăceri, necazuri, ocupaţ ie 

itolul dc istorie iar aici vomAnul zbuciumat 1944 a adus şi la Cerrnei . 
străină şi durere: Vom prezenta mai multe aspecte in cap scoţ ară. 
arăta problematici ale momentului şi raportarea loi a via.

2M
A. Şc. Cermei, Matricolele pe 194]JIHGFEDCBA

Î m , A §c Ccrmei,Adresa 17817 a I.S.J.Arad
A.Şc.Cermei, Reg.intr-ieşirc poz. 399/51X 1943

-1942

1 4 5



Un aspect foarte important şi despre care, surprinzător pentru mine nu s-a 
aceşti ani, din urmă. Semnificativ mi se pare găzduirea unor şcoli (dascăli şi 

elevi) refugiaţ i din Moldova şi Bucovina, în decursul lunilor: martie, aprilie, mai şj 
iunie. Deşi, într-o consemnare, se vorbeşte de 5-6 şcoli, am reuşit să depistez: Liceu] 
Comercial de băieţ i, Târgu Mureş şi Liceul Comercial de băieţ i, Botoşani 

Pentru

Si în anul 1945, Primăria Cermei acordă atenţ ie activităţ ilor şcolare asigurând lemne şi
subvenţ ii pentru şcoala.

în acest an s-au preschimbat parafele, ştampilele şi documentele şcolare. Ca 

secretară a şcolii a fost angajata, începând cu 3 mai, 1945, doamna Elena Bontas. Orele 
dc religie au fost predate dc preotul loan Poleac. Postul de pedagogă a fost profesat de 

Maria Belei (Platon).
Au continuat să funcţ ioneze printre şcolile refugiate: Liceul Comercial 
Liceul Comercial dc băieţ i, Târgu Mureş.

Din fondurile băneşti ale Şcolii Cermei, cu sprijinul Primăriei Cermei s-a 
achiziţ ionat încă o clădire din Cermei (fostă Schmidt şi Papp) pentru a se completa 
baza materială a şcolii.

Prin adresa şcolii din 31.01.1945,

vorbit în

mine şi cred că oricine poate intui, ce a însemnat găzduitrea câtorva 
sute de persoane străine, în comună şi şcoală, asigurarea de spaţ ii pentru şcoală, arhiVe 

o activitate intersectată cu multe, multe probleme. Cred că e destul să selectez dooar 
oua aspecte: unul legat de cursuri şi examene, pentru acei elevi şi apoi o fantă 

repro abilă a fostului director Nicolae Ticăloiu, care în 1946 a dispărut cu banii de 
urse şcolare, ale tuturor elevilor şcolilor din Cermei (şi cea locală şi cele dc refugiaţ i)

- Ĵ ndlnd 13 ziIe,or de septembrie, 1944, când trupele gcrmano-hortvste 
s-au piavaiit peste zona noastră, ocupând şi Şomoşcheşul şi Ccrmciul în acele zile 2 1lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Cec?™ r- apelez Ia memoria scritorului şi jurnalistului, academicianului
cnlmfăe tan’ PC atUnci şco,ar’ în c,asa a V"a> ulterior, în Canada
cultura care poartă cu cinste porecla de „Cermeianu”:

p-,,ra V sePtcmbne, 1944. Armatele germane şi maghiare trecuseră uran„n i ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S teB  "  *4 S JS S J I

priveam cu nedumerire convoaiele 
copiilor, câinii legaţ i în spatele c 
exilului...
- Ce ne facem?

Botoşani şi

se cere ministerului avizul pentru
organizarea unei excursii şcolare, la Oradea, pentru elevii din Cermei. Plecarea 
se face din gara Cermei, deplasarea facându-se cu trenul iar cazarea urma a se face la 
Casa Scoalelor, din Oradea.

urma a
nostru, 
om de

în acest an şcolar s-au introdus semestrele şcolare iar cursurile s-au terminat la 30 iunie 
1945. în acest an s-a înfiinţ at Sindicatul profesorilor .

Dascălii şi salariaţ ii din Cermei au primit cote de zahăr , petrol şi pâine.271 
în anul 1946, pentru ajutorarea şi sprijinirea cetăţ enilor din Moldova, 

românească, s-au organizat acţ iuni de colectă: bani şi produse cerealiere, alimentare şi 
haine.

2 7 0

. Nuvroiau
e Nord, cedat 

pusese toată lumea în alertă. Stăteam şi 
nesfârşite, feţ ele amărâte ale oamenilor şi ale 

arelo. ş, căruţ elor. Era o adevărată tragedie să iei calea

Elevii şi dascălii din Cermei s-au antrenat individual şi colectiv, expediind: 
1.657.500 lei, 1622 kg. porumb, 92 kg. faină, 26 kg. fasole, şi 22 kg. de cartofi (Adresa 
524/17 decembrie, 1946. Mulţ umirile şi felicitările sunt adresate de subinspecton.il 
loan Diaconescu în Buletinul şcolar, publicat dc I. Şc. Arad.

In acest an, 1946, gimnaziul a funcţ ionat în clădirea nr. 2, vis a vis de Moara 
Cermei (actuala Şcoală Primară Cermei).
In şcoală erau şcolarizaţ i, statistic următorii elevi: 

clasa I:- 15 băieţ i şi 15 fete 

clasa a I-a: 18 băieţ i şi 12 fete -30; 
clasa a IT-a: 34 băieţ i şi 24 de fete- 58; 
clasa a IIl-a 17 băieţ i şi 17 fete - 34; 
clasa a IV-a: 20 băieţ i şi 22 dc fete -42;

; c^asa a VII-a: 10 băieţ i si 7 fete - 17 .
jn^grădiniţ ă erau înscrişi 40 de elevi iar la Şcoala Maghiară erau 61 de elevi, în clasele

1 şcolar 1945-1946 era următorul: 

vechime 19 ani; 
vechime 15 ani; 
vechime 22 ani; 
vechime 13 ani;

am întrebat-o eu pe mama.
_ n-avem cu ce să ne deplasăm! - mi-a răspuns mama 

- Ramanem sub ocupaţ ie, mamă? P
"Ta'al tă“ lucrează pentru armată. Eu nu pot să las i„,r  

ie cc-° fi- 1 Eu cunosc limba maghiară bunicii «• ,, 3 gosPodăna pradă dc război,
sunteţ i străini dc această limbă. Fii sigur că v * ’ 6 asemenea- Nici tu, nici soră-ta nu 
sute dc ani. (Gcorge Tăutan .Cermeianu (T ca atâţ ,a alţ i român,, dc

au o lografic, Ed. Viata arădeană, Oradea,2006) 10 P° muĉ ie de cuţ it, roman

. - ocupaţ ie au întrerupt cursurile a JIHGFEDCBAi
trupelor inamice si retragerea acestora spre Zi 3 CătCVa ziIe după alungarea 
firul, doar că războiul a continuat să aducă mî, ^ via!a ?' munca si-au reluat 
pentru copiii ş, locuitorii din Cermei, Şomoşch ™ A Pr°b'emc socia|c şi emoţ ionale, 

Dar trecând peste activitatea dc învăţ -,,? -Ş AVram lancu- 
socială ulterioară a celor care în anii ră\zbo£ C;edem. gândind la activitatea

peste tot, revenim la activităţ ile de sentimental I absolvil Şcolile din Cermei si dc 
aşezam activităţ ile de comfecţ ionarc şi donare h Pa,no(ic dintre care la loc dc cinsteZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

— si— - ™  ™  

Adresa 41677/5 VI 1944, Reg. Intr-icşirc, 1944

- Noi

-3 0 ;

Zilele de

I

Personalul didactic din anu 
Flore Roşea 40 ani - 
Ana Roşea 
Mircea Rufa
Dumitru Moşilă 34 ani -

39 ani -
40 ani -

268 _ ■

269 bic. Cermei,
270 ^ bie. Cermei,

271 RSî! î??lreP-98̂ 8 aug 1945 
dc lntrare-icşirc, P. 1277/22 XI 1945

1 4 7

Reg. de intrare-ieşire, P. 185/15 XI 1945 
Reg. intr. -ieşire, P. 1252/5X1 1945
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i prezint un „Anunţ publicat din ziarul Patriotul, din Arad, la 27 aprilie 1948:
Cn Asociaţ ia Elevilor de la Gimnaziul Unic Mixt Cermei a organizat în ziua de 

prilie, 1948, în sala culturală din Cermei, un festival artistic bine reuşit.
3 Serbarea a constat din coruri la două voci, executate sub conducerea domnului 

f viadimir Bandalac şi o piesa de teatru sub conducera domnişoarei profesoare 
Maria Costăchescu. domnul Director Dumitru Moşilă a deschis serbarea arătând scopul 
Asociaţ iei Elevilor din România, şi din şcoala de azi.

Responsabil cultural,
Acelaşi spectacol s-a desfăşurat şi la Şomoşcheşl, în 11 aprilie, 1948.
Reiterez aici şi Adresa şcolii nr. 395/1948 către Primăria Cermei, prin care se 

solicitau cartele de îmbrăcăminte şi încălţ ăminte pentru profesorii şi personalul şcolilor

vechime 3 ani; 
vechime 25 ani; 
vechime 3 ani,

1 an;

Anton Hreţ ig 24 ani - 
Elena Kencz 48 ani - 
Angela Inrea 25 ani - 
Ioan Juşcă 
Ladislau Pusztai 34 ani - 
Maria Grosu

vechime 
vechime 5 am; 
vechime 4 ani.

Multe documente şcolare, locale şi judeţ ene ,aud̂ at;f  ^a didactica ş, 
culturală a Iui Flore Roşea, directorul şcolilor din Cermei. Pi intre u ţ iplele realizări 

didactice şi manageriale din Cermei acesta se dovedea şi un pci sevei en ccicetător şj 
publicist. A  publicat articole în Şcoala Vremii, numerele: 5, din mai 933, nr 9-10, din 
noiembrie şi decembrie, 1933 şi Nr. 5-6 din mai şi iunie, 1942. Şcoala înnaiă avea un 
lot şcolar de 2 ha. de teren agricol, o grădină de legume de 5202 metii pătiaţ i, doua 
muzee şcolare şi 30 de stupi. Existau şi centre de învăţ are!

Elevii făceau practică în 5 ateliere şcolare: tâmplărie, împletituri, croitorie şi 
ţ esătorie populară. S-au realizat în acest an şcolar produse în valoare de 160.000 lei. 
Elevii au colectat 5 kg de muşeţ el, 1 kg de flori  de tei şi lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZi kg de albăstrele.

Corul şcolii cânta la două voci şi a participat la 7 serbări şcolare, la care au 
asistat 1050 de spectatori, realizându-se venituri de 231.000 lei .

Biblioteca şcolii avea 263 de volume de cărţ i pentru elevi, 478 de cărţ i pentru 
profesori şi 68 de cărţ i pentru cititorii  din comună. Şcolile din Cermei erau apreciate în 
judeţ fiind numite „şcoli model” Era şi un cadru didactic cu „gradaţ ie de merit”  
(nespecificat, dar cu certitudine

21 ani -
pro

25 ani -

din Cermei.
Prefectura Arad, prin Ordinul 2760/1948, a rechiziţ ionat imobilul de la nr, 171, 

al numitei Nuţ i- Nanu Călămaru, pentru Gimnaziul Unic Cermei, ca locuinţ ă pentru

profesori.
Si iarăşi spre onoarea profesorului Viadimir Bandalac, pe care l-am cunoscut şi 

despre prestaţ ia, corectitudinea în întocmire actelor şcolare şi bunătatea sa colegială, 
pot garanta, amintesc că în 4 mai 1948, profesorul Bandalac a condus un grup de 4 

elevi:
Mircea Lucaci- clasa I; 
Ioan Colda 
Ioan Tomşa 
Elisabcta Toma

-clasa a Il-a ; 
-clasa a Ill-aFlore Roşea). Despre rezultatele unor controale 

avem consemnate 8 calificative dc „Foarte bine” şi un singur „Bine” ,pentru cei 7 
învăţ ători din Şcoala Primară de Stat, Mixtă, Cermei.
Pentru acest an şcolar avem ca fapt deosebit donarea către toti elevii dc manuale 
şcolare gratuite.

era

clasa a 11-a , la Liceul Moise Nicoară, la concursul literar- 
istoric organizat de Consiliul Educativ Intcrşcolar Arad, cu Ord. 172/1008/din 1948.

în luna martie a acestui an Viadimir Bandalac solicită postul de secretar de 

şcoală, post pe care îl va obţ ine şi post în care a lucrat zeci de ani, uneori alături de 
soţ ia sa, dar a lucrat cu un desăvârşit profesionalism. Toate actele şcolii au fos 

redactate la timp, în mai multe exemplare, înregistrate corect şi depuse la arhiva şcolii, 
în anii săi de activitate, până la Revoluţ ia din 1989, pot fi denumite „acte model .

în serviciul şcolii a lucrat ca femeie de serviciu Iuliana Hentz  ̂şi Maria 

Costăchescu, pe post dc casieră. Preşedintele Comitetului de Părinţ i a fost în acel an, 

Ştefan Novăcuţ .

6.4. Şcolile din Cermei în anii regimului comunist
Anul 1948 a constituit începutul unui tip de reformă în învăţ ământul din 

România. Regimul comunist, impus prin ocupaţ ie de către trupele sovietice s-a 
consolidat prin formarea unui guvern intitulat’democratic’ în urma alegerilor de la 6 
Mame 1945, condus dc Dr. Petru Groza. în 19 noiembrie 1946 au avut loc Şt alegeri 
Parlamentare democratice. Forţ ele ce-şi spuneau „populare şi democratice (adica 
susţ inătorii comunismului) au obtinut victoria electorală promulgând lozinci precum, 
^egahtatc şi democraţ ie,” clasa muncitoare şi ţ ărănimea vor conduce ţ ara averile 
tar83'1 °rSC vor împărţ i săracilor, astfel de lozinci au avut mare priza la populaţ ia din 

;ccnn0as|ră' Partidele politice denumite şi „burgheze şi trădătoare au fost scoase de pc 

' " t-° ltlcă' Mult' membri din partidele P.N.Ţ . (Mamu) şi P.N.L. (Bratianu) au fost 
si aţ l Ş1 c°ndamnaţ i la ani grei de temnită. Printre aceştia au fost mulţ i preoţ i, dăscăli 
^ oameni de cultură şi artâ.

In aceasta conjunctură politică se promulgă la 3 August

UnTcPMiltTe™7” ec^5Tli!4^ŞCOala ^ 3 P™* denumirea de gimnaziul jZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

«o ....■:
delapidare de bani din bugetul şcolii prin Dosarul Jlldecala peD',
Arad (era vorba de suma de 24.480 de lei -ii  r l  la. Tnbimalf

personalului didactic).273 ’ P xn and burse şcolare şi salarii ale

Ceilalţ i profesori de gimnaziu erau:
Elena Bontaş - istorie .geografie şi franceză- 
Maria Costăchescu- matematică ’, fizică si chimie- 

Mana Bandalac- desen, îndeletniciri practice fete’
Viadimir Bandalac -muzică, ed. fizică si practică iur 

Toţ i erau membri ai Partidului 
Viadimir Bandalac era şi consilier educativ.

Prin Ordinul ministrului nr. 15691/194» , 
începea perioada de ateism, de respingere a rel I 3 ■

Pentiu a puncta munca de nuanţ ă culm' 'mpusa de ocupaţ ia sovietică-
' CUllura'a pe care au depus-o dascălii d*

°rcsc Român şi sindicalişti. Profesor1* 1

1(-iigie nu se mai dădea examen

272 Monitorul oficial .partea I -Nr 218 din
273 A Lic. Cermei ,Reg intr- ieşire P. 220 din i94P8tCmbric 1947.

, 1948, noua “ReformăP- 514
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Revenind In cinul 1950, consemnăm câteva aspecte interesante:
6 elevi ai Şcolii Elementaic Cermei s-au acordat burse şcolare din partea

a învăţ ământului"274
Iată câteva din principalele fundamente ale legii:

- laicizarea şcolii;
- politizarea învăţ ământului;
- introducerea limbii  ruse;
- rusificarea manualelor şcolare şi a metodicilor de predare,
" sprijinirea colectivizării agriculturii prin dascăli şi elevi;
- introducerea practicii agricole şi în ateliere şcoală.

Perioada de după 1949 şi până în anul 1962 a fost considerată în istorie ca
„perioada colectivizării forţ ate a agriculturii româneşti” . Pentru convingerea şi pentru 
forţ area ţ ăranilor să intre în întovărăşiri sau în gospodării agricole de producţ ie (forme 
de muncă colective, ale regimului socialist) au fost antrenaţ i, de multe ori fără voia lor 
toţ i dascălii satelor. în multe dimineţ i sau seri sau sărbători, echipe de activişti de partid 
şi dascăli mergeau la casele din Cermei şi Şomoşcheş, spre a explica oamenilor 
avantajele intrării şi muncii în colectiv. Durerea acestora şi neînţ elegerea erau legate de 
uarea pământului, a animalelor şi a utilajelor din gospodărie şi folosirea lor în comun 
ara a e mai avea cu titlu de proprietar. Se organizau dezbateri la Căminul Cultural 
c™, la şedinţ ele cu părinţ ii elevilor de la şcoală, misiunea ingrată de a convmve 

venea celor ce ştiau vorbi frumos şi convingător”  adică dascălii satelor. §

ulterior îVpCRsnjTr 1̂1 “ 'f1. .0Igani2aP'i: şi U.T.M. transformate
Pionieri'şi^Şoimii'pafrîei (elev^de^răcHnită10' 'f  ^coâ s"ai1 constituit Organizaţ ia dc

pionieri, cu un comandant de grupă iar 2 34?“  ^ ?'l° Ş0,ml SaU
obicei o clasă forma un detasamen/iar toate Ha, 1 P ’ Stltu,au 1111 detaşament (de 

fiind condusă dc „„
Comandant instructor de unitate”  ’ Un P10̂ es01

unitate de pionieri. Cei cartau trăifSe JIHGFEDCBAk S?* '? fieCare.gruPă> detaşament şi 

bune, pozitive care au vizat viaţ a culturală snn : ? aPrec,a în mod realist aspecte 
cercuri şcolare, tabere, etc, toate benefice nentn fV ’ S°Cla*a’. Palr'ot*că, activitate în 
de interdicţ ie a practicării religiei de îndnr-irin °lmarca S0cială dar şi multe aspecte 
V.I Lenin, Mane şi Engels, denumiţ i „întemeietc?,CU nialena''sni_dialectic emanat de 

In acest moment istoric, spunem că în lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr ^ SOClâ snudui şi comunismului” . 
Gimnaziul Mixt Cermei, Şcoala Maghiară si e™ei erau: Şcoala Elementară Mixtă,
şcolilor era Alexandru Sabău, despre care ar meri.'-13 Cermei- Director al tuturor
şansa unei monografii detaliate, pentru şcolile Zr *Cn.em căteva Pagmi, dar sper ca 
a prezenta munca şi devoţ iunea unor dascăli decnr emie'’ S3'mi ofere posibilitatea de 
clasa au spus lecţ ia şi au ieşit, ci au pus suflet? ^ Ştim că ™ doar au intrai la 

ş iau lecţ ia şi-au pus întrebarea: „Cine este vino2™?! aU Suferii când unii elevi nu 
plus, zec, şi sute de ore de meditaţ ii, au Tăcut zec |Ş‘ Cum să'' aJUt?”  şi au muncit în 

scris articole, au lucrat pentru comunitate în toate h SUte de sPectac°le de calitate, au 
mediane etc. şt nu ş, au înţ eles menirea do°JRî*^ iile: social, cultural, sportiv, 
Acestui model de dascal trebuie să le dedicăm mon2Pri" >™nca la clasă.

grafiile şcolare!

. pentru
statului român, .

la 15 ianuarie s-a sărbătorit ziua de naştere a lui Mihai Eminescu; 
la 30 Decembrie s-au sărbătorii 2 ani de la proclamarea R.P.R.; 
în acest an s-au organizat cursuri de alfabetizare pentru analfabeţ i şi cei cu studii 

primare incomplete.
Si iată statistica şcolară de la 25 septembrie 1950: 

clasa I 
clasa a II.  
clasa a IlI-a 

clasa a IV-a

11 f.11 b. Total 22;
Total 36;
Total 32;
Total 37;
Total 127 elevi; 
Total 57;
Total 58;
Total 17;

Total 132.

20 f.16b.
15 f.17 b.

22 b. 15 f.
61 f.66bTotal I-IV  

clasa a V-a 

clasa a Vl-a 
clasa qa Vll-a 11 b. 
Total V-Vll 85 b.

36 b. 21 f.
38 b. 20 f.

6 f.
47 F.

Frâu consemnaţ i: 98 elevi ortodocşi, 10 romano catolici şi 12 baptişti.
Religia a fost predată de: preotul Ioan Poleac, la ortodocşi şi pastorul Nicolae 

Morar la elevii baptişti.
La sfârşitul anului şcolar 1949-1950 elevii de gimnaziu au dat examene la toate 

materiile de studiu.
Profesorii gimnaziali erau următorii: 

llie Crişan- prof. Suplinitor, dc limba română;
Tatiana Andrieş -prof. dc lb. rusă;
Mihai Vesa ( Mişcu): română, istorie şi ştiinţ ele naturii;
Petru Andrieş - prof. suplinit.: matematică, cd fiz. şt.nat.;
Hiena Gordon - lb. română;
Lucian Codrean: matematică, fizică,chimie, istorie;
Vladimir Bandalac: muzică, desen, cd.Fiz. activit.pract., ansamblu muzical.

„în anul 1953, Ministerul învăţ ământului Public, prin ordinul 215/1953, 
dispune organizarea examenelor dc promovare şi dc absolvire în şcoala elementaiă de 
7 ani şi şcolile medii. Astfel, clasele I, II, şi a IlI-a, nu dau examene, elevii urmând să 
piomovczc clasa pe baza notelor şi mediilor anuale. Elevii claseloi a IV-a (sfâişit de 
^clu elementar), a Vll-a şi a Xl-a vor da examen de absolvire iar elevii celoilalte clase 

VI, VIU) vor susţ ine examene de promovare. Conform ordinului 17651/1953, în 

Seanţ ele şcolare elevii şi profesorii erau planificaţ i la acţ iuni dc interes obştesc, 
ar i strângerea spicelor dc grâu, adunarea de plante medicinale, fructe de pădure şi 
‘ arpirca omizii păroase a dudului.

tatislica şcolară din anul 1955 consemnează următoarele: 
înscrişi; 
cls I-

cls a II-a - 
cls a III-a -

care era,,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I

I
i cum

!
«275

f

Promovaţ i:
3 5 ;3 8 ;
4 1 ;41;

1274 îndrumător pentru activitatea instructiv- d
Ministerului învăţ ământului Public, 1948,!nvălămăntul

2 8 ;2 8 ;

elementar, Editura
An’0n Ulca' Sc°ala Normală din Arad, Ed. Multimedia, Arad, 1998, p 123
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3 7 ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAclsalV-a- 38; 
cls a V-a - 47;
cls aVI-a- 24; 
cls a Vil-a - 29;

TOTAL 245
Alte observaţ ii din anul şcolar 1955-1956:
Director al Scolii de 7 ani era Alexandru Sabău.
Activitatea metodică din şcolile cermeienc a constat din: 2 lecţ ii desch' 

lecţ ii obişnuite şi 3 referate.
Toate cadrele didactice sunt înscrise la cursul de „Economic Politică” !
Pentru iarnă s-au asigurat la Şcoala de 7 ani, Cermei, cantitatea de 9000 k 

lemne şi 2500 kg de cărbuni. Pentru Şcoala de 4 ani, Cermei s-au asigurat, 1500 
lemne şi pentru Şcoala de 4 ani, Avram Iancu, cantitatea de 1500 kg de lemnn i 
(Adresa 8258 din 20 dec. 1955, către Primăria Cermei). e 0c

Instructor superior de pionieri a fost Ana Szabo.
Toate cadrele didactice sunt înscrise în sindicatul „ARLUS” (organizat.V a - 

pc prietenia şi colaborarea cu Uniunea Sovietică. ^ganizaţ ie axata

GA.S.Cerme,0™ ^ ° de Cu 3 Paturi împrumutate de la

Fiecare da«r”S|"a inlr°dUS °bli8alivitatea de a frecventa 7 clase.

având 16 elevi înscrişi, diriginte fiind V H,7 Ş 3 Aglicolă Ce'~mei, cu anul întâi

Examenele de admitere '
Vizita medicală- 
Scris 1b. română- 
Scris — matemat.
Oral - lb. română 
Oral - matemat.

Elevii Şcolii

4 2 ;
10 kg de jumări (A. Lic. Cermei ,Adresa 231/15 

Alte constatări interesante ar fi următoarele- 
pentru anunţ area recreaţ iilor şcolare la „Atelierele 
(Fosta fabrică de vagoane).

Elisabeta Rentz a funcţ ionat ca femeie de

1 8 ; septembrie 1960).
S-a retopit un clopot de bronz 
Gheorghe Dimitrov” din Arad

29
TOTAL  230

serviciu la şcoala agricolă şi lagrădiniţ ă.
Şcoala de 7 ani Cermei cuprindea :

5 clase de ciclu primar;
4 clase de ciclu gimnazial;
2 clase de şcoală agricolă; 
şcoala maghiară cu ciclul primar; 
grădiniţ a de copii, cu 2 posturi; 

în total erau 13 clase cu 400 de elevi. 
Personalul angajat în anul şcolar 1959-1960: 

Alexandru Sabău-director;
Ana Roşea -învăţ ătoare;
Mircea Rufu- învăţ ător;
Maria Popa- învăţ ătoare;
Floarea Sabău-învăţ ătoare;
Vcniamin Platon - învăţ ător;
Francisc Rcncz -învăţ ător;
Maria Munteanu - educatoare; 
luliana Leucuţ a -educatoare;
Mihai Vesa -profesor;
Tatiana Andrieş- profesoară;
Floare Roşea -profesoară;
Florica Olteanu- profesoară; 
loan Romanescu- profesor;
Vladimir Bandalac- profesor;
Vasilc Chicu -profesor;
Volumia Mcrlo -profesoară;
Doina Cri stea - profesoară; 
loan Popa -administrator;
Ana Stanca -bucătăreasă; 
luliana K.iss- om de serviciu;
Elis Rcncz- om de serviciu;
Vasilc Tolca -om de serviciu;
Ana Dermla -educatoare;
Călită Bora -educatoare;

2 7 9

se, 6

gdc

un ic ,

au cuprins:
6 septembrie;
7 septembrie; 
-8 septembrie; 
-9 septembrie,

- 14 septembrie 
agricole si de

aprovlzlona,ă de „Cooperativa Lunca c
300 kg de faină integrală- 
50 kg de faină albă;
20 kg de ulei comestibil;
40 kg de paste făinoase-’
20 kg zahăr;
20 kg orez şi griş;

meserie 
ermei,,

beneficiau 
cu următoarele:

de o cantină şcolara

efectua 15 zile deavut abligaţ ia de a
în vara anului 1960 fiecare cadru didactic a 
activitate extraşcolară cu caracter social- cultura .

Organigrama din anul 1962.
276 Adresa 140/1 septembrie, 1955 Vcniamin Platon -învăţ ător;
277 A.Lic Cermei, Adresa 21/H februari 

Nicolae Vlad, lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMonografia e 1955 D  A
c°munei Cermei ,

osar ic, 1960, Dosar 1960



Cermei şi primeau lichete de pâine, petrol şi cartele de lemne.
Secretara a şcolii a fost D-na Maria Bandalac, despre care se pot spune doar 

; frumoase, a lucrat cu mult simţ de răspundere fiind corectă la înscrisurile şi 
documentele şcolare şi personale ale salariaţ ilor,nu scria nimic improvizat. Lucra zilnic 

ânâ la patru sau şi după ora patru, considerând că documentele de arhivă sunt sfinte şi 

trebuie rezolvate zilnic şi corect.Toate deciziile erau transmise celor interesaţ i.
Director adjunct a fost Florica Şimonca, profesoară de biologie şi care 

rezultate şi pregătire bună a ajuns la Liceul Sanitar din Arad.
Organigrama din anii 1973-1974:
Lăzureanu Lucia —învăţ ătoare,
Maria Călin -învăţ ătoare;
Veniamin Platon -învăţ ător; 
luliana Soica —învăţ ătoaie,
Maria Tisa -învăţ ătoare; 
loan Mâneran-profesor,
Marin Călin —profesor,
Dorina Cătană-profesoaiă,
Florica Ţ uplea -profesoară;
Floare Irimieş- profesoară;
Virgil  Lăzureanu- profesor;
Gheorghe Irimieş- profesor;
Floare Şimonca —profesoară,
Floare Păscut -profesoară; 
loan Brandibur- profesoi,
Vladimir Bandalac- profesor;
Mircea Rufu- maestru practică,
Rodica Bogorodiţ ă- pedagog,
Florica Mâneran - educatoare;
Maria Chiş - educatoare;
Ana Mădulărescu- educatoare;
Catiţ a Pcle -educatoare;
Floare Nagy -educatoare;
Vcronica Şti fler - îngrijitoare;
Maria Morar- îngrijitoare;
Eva Lazăr — îngrijitoare ' 1089

Şcolile din Ccrmci după Rcv'“ ,uî'a au adus ţa mari schimbări şi în 

Libertăţ ile democratice câştigate după ^ dc manuaie, de politici
învăţ ământul românesc. Schimbările de prog™’1 )a de’ azţ nu totdeauna şi nu peste 
repercutat uneori în mod neaşteptat şi asttel ca ş impHcat în toată cariera, în
.... _ realizat saltul calitativ scontat de guvernan . ^ lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ mai multe ori oamenii,
revigorarea şi reformarea învăţ ământului ̂SUSI u caiitatea învăţ ământului dintr-o
dascălii şi directorii sunt cei care imprima îeu .ye voj judeca eu ce se face
şcoală sau comunitate. Dar munca şi reuşita su din anii trecuţ i parcă diferenţ ele
în Cermei dar comparând şcoala de azi cu cea

Mircca Rufu- învăţ ător;
Flore Dumitrescu-învăţ ător;
Floare Sabău- învăţ ătoare; 
Veturia Ţ olea —învăţ ătoare; 
Ana Koromi-învăţ ătoare; 

Maria Tarcea - învăţ ătoare; 

Maria Perşe- profesoară; 
Floare Roşea -profesoară; 
Volumnia Herlo-profesoară; 
Alexandru Sabău -profesor; 
Floare Şimonca -profesoară; 
Vladimir Bandalac-profesor; 
Floare Berheci- profesoară; 
Sofia Pătrăuţ ă -educ. Director; 
luliana Stoica -educatoare;

cuvinte

având

Georgeta Dumitrescu- educatoare;
Iosana Morar - îngrijitoare;
Elisabeta Rencz- îngrijitoare; 
luliana Kiss- îngrijitoare;
Vasile Tolca -îngrijitor.
în anul 1963 sunt şcolarizaţ i 309 elevi de către 13 cadre didactice. Se lucra 

într-o clădire nouă şi în 4 săli vechi de şcoală. Până în anul 1963 a fost director 
Alexandru Sabău. In acest an a fost numit director Tiberiu Lăzureanu un profesor de 
excepţ ie ,originar din Beliu şi care dedicat fiind carierei dăscăliceşti va avrea rezultate 
de neuitat m Cermei, apoi în Ineu şi ca inspector şcolar. Avea 5 ani vechime era
MediiiJIHGFEDCBATm  Hlaţ“ Fl'°loS'e-Pedag°gie Cluj şi în anul 1969 a fost distins cu

adre^T’s Mm,Stemlui pământului. în 17 septembrie 1963, cerc,

PTTR. Ineu, Radonul ^  ^  4584/17 09 1 %3’ dte

Teoretic Cermei, care adeveri o^HăralînV^'6 Cermci’ SC înfiintcază Liceul 

prin elevii care proveneau din satele învecinate" V™’ P‘’ ln daSCălii de cxceP!lC .Ş' 
examene riguroase şi care la terminarea Liceului C ™ erau blne se,ecla*' ’ pn" 
universitare, ajungând să se califice ca ingin ■ j,™:1 3U paicurs sludii postlicealeşţ
cu funcţ ii mari, făcând faimă Liceului Cerm mCd'C1’ profesori> economişti, poliţ işti 

îndrumat. Timpul nu a permis cercetarea s ’̂ .C°mimei Cermei Şi profesorilor care i- 
dar ei sunt azi în plină activitate şi sunt bin P'CZCnlare unei liste cu aceşti absolvenţ i, 

dedica în viitor „Cermeiulşi Spiritualitatea r  Clmoscuîi m domeniile lor. Lor le voni 
Liceul a posedat o cantină şcolară si, Vnll"»"l  //” .

care nu puteau face naveta. Gestionar' al ,nternat Pentru elevii din localităţ ile din 

profesorului Nicolae Vlad, om serios si COrf ndnei a post Nicolae Vlad, (tatăl 
control .ş, actele de gestiune aflate în dosarele n ’ Cdl‘ prin procesele verbale de 

Profesorii ş. ceilalţ i angajaţ i ai 9 ‘n ‘mei ?colare.
şi Grădiniţ a Avram Iancu erau sub^r Cermei> inclusiv Şcoala Primai

Sub d>tecta îndrumare a directorului din

280TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-ii ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
il

:
i

; j

6.5au
s-au

tot a

,

Avram Iancu

!lil A. Lic. Teoretic Cermei, Dosar : 1974280
A. Lic Teoretic Cermei, Dosar. 1962
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Andreea Buşi - învăţ ătoare;
Petru Gag
Lavinia Mariş - director;
Cristina Negrea - profesoară;
Mirabela abrudan - profesoară;
Dana Leucuţ a - profesoară;
Călin Cismaş - profesor;
Nicoleta Balog - profesoară;

Şcolile de azi, din Cermei, sunt coordonate de d-na profesoară Lavinia Mariş.
A acumulat deja peste 10 ani de experienţ ă didactică în activitate, ca învăţ ătoare şi 
profesor de limba română şi sub acest impuls a început şi funcţ ia de director 
coordonator al Liceului Teoretic Cermei şi al tuturor şcolilor din Cermei şi Şomoşcheş.

câteva realizări notabile dintre care aş enunţ a: întronarea unei discipline mai 
ferme, în şcoală, restructurarea şi accentuarea activităţ ii comisiilor din şcoală, punerea 
în ordine a arhivei şcolii (arhiva fiind şi o obligaţ ie de căpătâi a unui director), 
angrenarea copiilor în activităţ i cultural-distractive şi o atenţ ie mai mare activităţ ii 
proiective din şcoală, precum şi colaborării cu părinţ ii şi comunitatea. Nu ştim dacă are 
ambiţ iile şi potenţ ialul tatălui ci, regretatul, Marin Călin, fost „profesor evidenţ iat”  şi a 

mamei saic, fostă dăscăliţ ă, bună, în Cermei, Maria Călin, dar credem că având aceste 
modele şi altele din jurul ei va lupta pentru prestigiul şcolilor din Cermei şi al comunei

Cermei, pentru propriul ei prestigiu şi
6.6. Grădiniţ a din Cermei şi învăţ ământul preşcolar
Cele mai multe informaţ ii despre Grădiniţ a Cermei 

Grădiniţ ei Cermei, care spre lauda educatoarelor au avut în atenţ ie păstrarea 
documentelor de arhivă, în contrast cu alte instituţ ii şcolare sau din localitate care 
fost nepăsătoare faţ ă de documentele arhivistice. începutul activ.taţ n cu preşcolari, es^e

fiind Ana Trunco, prin căsătorie cu piotesorui 
fost: „Grădiniţ a de copii nr. 1, 

între 4-6

sunt prea mari. . lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. . , dc spaţ ii dc învăţ ământ modeme, cum n.:
Azi şcolile din Cermei beneficiază un. modernc, curte mode

fost niciodată, săli spaţ ioase, lun|1,na ’hi,jcr adccval fiecărei clase, apă curentă şj to, 
' de sport sintetice şi naturale, djn u]tinljj 20 de an. ai directorilor

fi pentru confortul elevilor. Sunt re • iele ,rci legislaturi a primarului I 
şcoli şi ai Primăriei Cermei. Este mandna vj:torjj cetăţ eni ai Cermeiului 
Daniel Vesa care a înţ eles că şcoala prega ş

au : - învăţ ător;

terenun 
cc ar oan;

sau ai

!ăr"- Dascălii de azi sun, pregătiţ i in facultăţ i
Universitatea Vasile Goldiş. Dar calitatea pregătiri, ep nde de e . Cu se ^  C 
autoevaluează? Cum sunt de conştienţ i de rostu lor? Cum jjsc f. « regate, 
zilnic? Cum muncesc la clasă şi în comunitate? sun. doar probleme personale, dc

prestanţ ă. Acestea nu se impun!
Organigrama anului şcolar 1992-1993: Organigrama din 2013-2014

Felicia Toda-educatoare;

Cristina Pâncotan-educatoarc;
Florentina Scripcaru -educatoare;
Lavinia Mariş -directoare;
Ioan Nagy - învăţ ător;
Ştefania Popa - învăţ ătoare;
Loredana Mang -învăţ ătoare;
Liana Jurjiţ a -învăţ ătoare;
Andreea Buşi - învăţ ătoare;
Petru Gag -învăţ ător;
Cristina Negrea -profesoară;
Mirabela Abrudan-profesoară;
Dana Leucuţ a -profesoară;
Călin Popa Cismaş-profesor;
Nicoleta Balog-profesoară;
Dariana Stanca- profesoară;
Ileana Rob -profesoară;
Virgil  Vesa - profesor;
Cristian Voştinar -profesor;
Petrica Lazea - profesor;
Ioana Dreghiciu- profesoară;
Ana Vidican- secretară;
Flonca Burtă -informatician; 

xfn ChiŞ "îngrijitor;
JJanana Chiş -îngrijitoarei
Jţ omca Stana-îngrijitoare;

Stef i"  Stanca - fochist- 
ramaPoPa-învăţ ătoare;
LianadaTna.Man8-învăţ ătoare; 

lana Jurjiţ a -îmvăţ ătoare;

Arc

Mariana Chiş -educatoare;
Floare Mâneran -educatoare; 
Viorica Baltă -educatoare;
Virgil  Lăzureanu -director; 
Vasile Leucuţ ia -profesor;
Mi  hai Vinchi - profesor;
Doina Pele- profesoară;
Nicolae Vlad- profesor;
Floare Irimieş- profesoară;
Mări oara Lăzureanu- profesoară; 
Cornelia Lăscuţ - profesoară; 
Floare Păşcuţ - profesoară; 
Dragoş Ionilă - profesor;
Liliana Buţ - profesoară;
Maria Călin -învăţ ătoare;
Ioan Baltă- învăţ ător;
Maria Vărcuş- învăţ ătoare; 
Angelica Pintilie -învăţ ătoare; 
Gheorghe Pop - învăţ ător;
Ioan Nagy - învăţ ător.
Gheorghe Costan - întreţ inere; 
Maria Hamer - îngrijitoare 
Floare Morar-îngrijitoare;
Ana Vidican - îngrijitoare.282

renume.

adunat din Arhivas-au

consemnat în anul 1928, educatoare
Roşea devine, Ana Roşea. Titulatura instituţ iei a , rnnnnsc
Comuna Cermei” . Erau înscrişi un număr de 78 de copii e
ani, cu 52 prezenţ i în medic,zilnică (A. Gr. Cermei, Registrul de proceseverbale,

1929).
următorul: 8 ,30 min- 9, 30 de mm;

9.30 min- 10,30 min;
10.30 min-11, 30 min;

2- 3 d.a.;
3- 4 d. a.

Cât priveşte orarul săptămânal, acesta se piezenta în felul rugăciune;

LUNI: inspecţ ie generală, rugăciune, sal“ tU^pCf^geraşul,jocuri, gimnastică;
MARŢ I : repetarea cunoştinţ elor, poezii, cantare, mg .
MIERCURI: salutul, disciplină, îngeraşul, lucru rnan ,
Joi: repetarea cunoştinţ elor, familia, religia ş. lucrul ^ jocuri> poezn;

VINERI: inspecţ ia cunoştinţ elor, poezii, ginim » purtăm?, jocuri, gimnastică.
SÂMBĂTĂ  : inspecţ ia cunoştinţ elor, poezii, cum sa cC0lar s-a încheiat la 22

Acest program apare consemnat în rcgis î 

,93, s,

Programul zilnic era

2X2 A. Lic. Teoretic Cermei-Dosar. 1992



sunt prea mari.

*.  JSS!m£Z
scoli si ai Primăriei Cermei. Este mândria din ultimele tici legislaturi a primarul  ̂i„ ! 
Daniel Vesa care a înţ eles că şcoala pregăteşte viitorii  cetăţ eni ai Cermeiuluj ^ 

ţ ării.
Dascălii de azi sunt pregătiţ i în facultăţ i din Aiad. Univeisitatea Aurel Vlaj 

Universitatea Vasile Goldiş. Dar calitatea pregătirii depinde de ei. Cum se văd? lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQ ^ 

autoevaluează? Cum sunt de conştienţ i de rostul lor? Cum gândesc şi se 
zilnic? Cum muncesc la clasă şi în comunitate? sunt doar probleme 
prestanţ ă. Acestea nu se impun!
Organigrama anului şcolar 1992-1993: Organigrama din 2013-2014

Felicia Toda- educatoare;
Cristina Pâncotan-educatoare;
Florentina Scripcaru -educatoare- 
Lavinia Mariş -directoare;
Ioan Nagy - învăţ ător;
Ştefania Popa - învăţ ătoare;
Loredana Mang -învăţ ătoare;
Liana Jurjiţ a -învăţ ătoare;
Andreea Buşi - învăţ ătoare;
Petru Gag -învăţ ător;
Cristina Negrea -profesoară;
Mirabela Abrudan-profesoară;
Dana Leucuţ a -profesoară;
Călin Popa Cismaş-profesor;
Ntcoleta Balog-profesoară;
Danana Stanca- profesoară;
Ileana Rob -profesoară;
Virgil  Vesa - profesor;
Cristian Voştinar 
Petrica Lazea

A°na„nyP'egll'CIU' Profesoară;
Ana Vidman-secretară;

loan'n BU"tă ~informa(ieian;ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sassa ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

cu m
Andreea Buşi - învăţ ătoare;
Petru Gag - învăţ ător;
Lavinia Mariş - director;
Cristina Negrea - profesoară; 
Mirabela abrudan - profesoară; 
Dana Leucuţ a - profesoară;
Călin Cismaş - profesor;

Şcolile de azi, din Cermei, sunt coordonatc'dc'd6!!3 ^f8 " p[ofesoara;

A acumulat deja peste 10 ani de experienţ ă didactică m acîv.tate'ca TvătLareşi 

profesor de hrnba romana şi sub acest impuls a început şi fonctia de’ director 
coordonator al Liceului Teoretic Cerme, şi al tuturor scol,lor din Cermei şi Şomoşcheş. 
Arc caţ cva real,zar, notabile dintre care aş enunţ a: întronarea unei discipline mai 
ferme ,n şcoala, restructurarea ş, accentuarea activităţ ii comisiilor din scoală, punerea 
m ordine a arhive, şcoli, (arh.va fiind şi o obligaţ ie de căpătâi a unui director) 
angrenarea copiilor în activităţ i cultural-distractive şi o atentie mai mare activităţ ii 
Proiective din şcoală, precum şi colaborării cu părinţ ii şi comunitatea. Nu ştim dacă are 
ambiţ iile ş. potenţ ialul tatălui ci, regretatul, Marin Călin, fost „profesor evidenţ iat”  şi a 

mamei sale, fostă dăscăliţ ă, bună, în Cermei, Maria Călin, dar credem că având aceste 
modele şi altele din jurul ei va lupta pentru prestigiul şcolilor din Cermei şi al 
Cermei, pentru propriul ei prestigiu şi renume.

6.6. Grădiniţ a din Cermei şi învăţ ământul preşcolar 
Cele mai multe informaţ ii despre Grădiniţ a Cermei s-au adunat din Arhiva 

Grădiniţ ei Cermei, care spre lauda educatoarelor au avut în atenţ ie păstrarea 
documentelor de arhivă, în contrast cu alte instituţ ii şcolare sau din localitate care au 
fost nepăsătoare faţ ă de documentele arhivistice. începutul activităţ ii cu preşcolarii este 
consemnat în anul 1928, educatoare fiind Ana Trunco, prin căsătorie cu profesorul 
Roşea devine, Ana Roşea. Titulatura instituţ iei a fost: „Grădiniţ a de copii nr. 1, 
Comuna Cermei” . Erau înscrişi un număr de 78 de copii de vârste cuprinse între 4-6 
ani, cu 52 prezenţ i în medie,zilnică (A. Gr. Cermei, Registrul de procese verbale, 
1929).

u m $e
P^gâtesc

Pe,'sonale, dc

Mariana Chiş -educatoare; 
Floare Mâneran -educatoare; 
Viorica Baltă -educatoare;
Virgil  Lăzureanu -director; 
Vasile Leucuţ ia -profesor;
Mihai Vinchi - profesor;
Doina Pele- profesoară;
Nicolae Vlad- profesor;
Floare Irimieş- profesoară; 
Mărioara Lăzureanu- profesoară; 
Cornelia Lăscuţ - profesoară; 
Floare Păşcuţ - profesoară; 
Dragoş Ionilă - profesor;
Liliana Buţ - profesoară; ’
Maria Călin -învăţ ătoare;
Ioan Baltă- învăţ ător;
Maria Vărcuş- învăţ ătoare- 
Angelica Pintilie-învătăto’are. 
Gheorghe Pop - învăţ ător
Ioan Nagy-învăţ ător
Gheorghe Costan- întreţ inere- 

Floaar,aMmer“ îngrijit0ar;e ’
Floare Morar-îngriji(oare 
A" 3 Vidican-îngrijitoare 282

comunei

Programul zilnic era următorul: 8 ,30 min- 9, 30 de min;
9.30 min- 10,30 min;
10.30 min- 11, 30 min;

2- 3 d.a.;
3- 4 d. a.

Cât priveşte orarul săptămânal, acesta se prezenta în felul următor:
LUNI: inspecţ ie generală, rugăciune, saluturi pe stradă, jocuri, rugăciune,
MARŢ I : repetarea cunoştinţ elor, poezii, cântare, îngeraşul, jocuri, gimnastică, 
MIERCURI : salutul, disciplină, îngeraşul, lucru manual, poezii;
Joi : repetarea cunoştinţ elor, familia, religia şi lucrul manual;
VINERI : inspecţ ia cunoştinţ elor, poezii, gimnastică, cântece, jocuri, poezii; 
SÂMBĂTĂ : inspecţ ia cunoştinţ elor, poezii, cum să ne purtăm?, jocuri, gimnastică.

Acest program apare consemnat în registru iar anul şcolar s-a încheiat la 22
iunie, 1928.

-profesor; 
~ profesor;

A. JIHGFEDCBAL j c . Teoretic Cermei
Pentru anii şcolari 1931 şi 1932, activitatea în Grădiniţ a Cermei s-a desfăşurat

157



sub conducerea educatoarei Cornelia *ser’ {n anul 1941 a funcţ ionaţ i
educatoarei Aurora Poleac, venită la 1 SCP 51

educatoarea Sofia Gomotârcea. Mana Bodea şi a fost suplini
In anul 1943 a intrat în concediu d $ . Ţ imişoara)j Alba Iulia şi Sălişte *  

FIonca Cărunta. Aceasta a mai funcţ ionat la P < ^ dase jn anu, j 94? lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ ■ 

în anul 1945 erau şcolarizaţ i 54 de cop , 17 uajefj s; 91 f ot
două clase, una condusă de Aurora Poleac cu un e ec 1 ’ T f . , e*e> ^

şi cealaltă grupă din 20 de fete şi 16 băieţ i, adica un total de 36 de

Azi Grădiniţ a Cermei funcţ ionează înlr-o clădire rcamenajată şi modernizată, 
cu mobilier adecvat şi alimentare cu apă şi încălzire centrală, condiţ ii de secol al XXI-  
lea datorate interesului şi sprijinului direct al primarului Ioan Daniel Vesa şi a 
viceprimarului Sever Borha oameni care şi-au înţ eles menirea în calitate de edili 

principali ai Cermeiului.
Inspecţ iile efectuate la Grădiniţ a Cennei au relevat că preşcolarii au 

cunoştinţ ele necesare, abilităţ ile şi competenţ ele impuse de programele şcolare iar 
educatoarele asigură pregătire pentru şcoală la un nivel calitativ înalt.283 

6.7. Căminul Cultural în viaţ a locuitorilor din Ccrmci 
Vorbind despre căminul cultural ne referim la o casă special amenajată care 

rolul social de a găzdui un grup de oameni, omogen sau neomogen ca vârstă şi 
reeătire intelectuală care prin anumite acţ iuni desfăşurate realizează un act de cultură 

? j^sc şi comentează împreună, vizionează un spectacol şi trăiesc emoţ iile şi bucuriile 

i muzicale, teatrale, de film, de circ sau petrec în mod plăcut câteva ore dinTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5i

total 40 de preşcolari 
copii.

4117 din anul 1947 seDin dispoziţ ia Episcopiei Aradului nr. w . w .
conducătorului Oficiului Parohial să dispună în sala de grădiniţ a de 2 icoane: Maica 
Domnului şi Sfânta Cruce. Bineînţ eles că după anul 1948, când învăţ ământul s-a 

laicizat, aceste icoane au fost scoase din sala de grădiniţ ă.
Din anul 1949, adică după Reforma învăţ ământului şi noua Lege şi pentru 

copiii preşcolari apare „fişa medicală de dezvoltare intelectuală cu scopul vădit dea 
avea o caracterizare exactă a fiecărui copil şi evoluţ ia sa preşcolară.

Despre frecvenţ a copiilor aflăm că iama erau prezenţ i la cursurile din grădiniţ a 
doar 60% din elevii preşcolari.

Din 4 octombrie 1948 a mai funcţ ionat, ca educatoare (li se spunea maestre) şi 
Maria Popovici. în acel an Aurora Poleac avea 21 de ani, vechime.

In anul 1955 era educatoare şi Ana Dermla şi Doina Sabău. în anul şcolar 1957 
funcţ ionau doua educatoare: Ana Dermla, conducând o grupă de 30 de elevi si Catita
Bora conducând o grupă de 50 de elevi (!!!  Pun aceaste semne de întrebare pentru ’ 
care bănuiesc mirarea).

C-A.p. IxSZZSZZZs» dif  of" a rpiilor di'ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

™ “  s t  t sa
avea 35 de copii. °PU’ a â de 33 de copii şi altă grupă

Din anul 1964 a

cere

arc

artei ~
nroeramul unei zile). . . .
^ Primele case de cultură au funcţ ionat sub tutela unor cluburi de meseriaşi sau
vârstnici sau tineri care s-au angrenat în acte de cultură sau petrecerea timpului liber

La iniţ iativa meseriaşilor din Cermei, din jurul anilor 1900, ex.sta m localitate 
un „Club al meseriaşilor”  în care se desfăşurau activităţ i recreative ş, mm. spectacole 

nrtkik-c (Nicolae Vlad, Monografia comunei Cennei, manuscris, 1988, pag. ). 
SIT.t o bibliotc», abonamente .a ptes. judeţ ean,, sal, de leetur,. *  o sal,

PCn,r" i0E"e St» Si aceasl, preocupare eoleellu, inlr-o —iute ee.nomie,

profesor». Nicolae V„d,' »n, în limb, rom,n, si una pentru l,m a magh». <N,e 

Vlad, Monografia comunei Cermei, Lucrare de gr ■ P 8 constituit preocupări 
Casele de cultură, existenţ a şt ^-^"de,;, 

primordiale în anii de luptă pentru apararea‘™£°na 1Ŝ Română,’ prin-preoţ ii săi, 
iar stindardul aceslc. lupte l-a purtat Biserica O.toaoxe
învăţ ătorii confesionali şi alţ i patrioţ i dc frunte.

Din arhivele Protopopiatului lneu.se ^ 
ce fiecare statistică anuală din această perioadă cei

cultură din fiecare parohie (respectiv, loca a oficiului Protopopesc Ineu, in
Peste câţ iva ani prin Adresa nr. Q ’ vai0are culturală şi patriotică,

conspectul anual al parohiei Cennei, preo u Cultură Cermei, dar ca „nu are un 
Dimitric Popovici, consemnează existenţ a ascl . se făceau si repetiţ iile la corul 
sediu corespunzător” . Sunt tentat să-mi înc npul
bisericii care avea o activitate deosebită înacci an bogată pentru că activitatea

Cu certitudine viaţ a culturală din Cerme Cercurile culturale pe care le-a
dascălului dc excepţ ie , loan Tau a fost una c ex • niulte adunări ale învăţ ătorilor şi 
condus ca preşedinte şi subinspector şco ai au 1 spectacole ale şcolariloi din
ale preoţ ilor din zonă, şi cum totdeauna ci au p

cei

din moment
Liceului Pedagogic din Cluj si ci™ U ^ Stoica’ domiciliată în Cermei, 

ca învăţ ătoare la Avram Iancu, dc lângă Cerni ^ Veĉ me’ Pentru că a funcţ ionat 
prin căsătorie va deveni Sofia Ciul si prin J\t? C°,gă CU Sofla Patrauţa> cea care 
şcolar şi metodist al I.S.J.Arad, zona ineu nentn *  ° fro^eŝonâ  va deveni inspector 
A  treia educatoare era Georgela Dumitrescu?a!ământul Preşcolar.

rIn.anul 1968 se încadrează tânara mUOarC-
Mana Cnjac alături de Florica Mâncnn , -
transferata de la Şomoşcheş, educatoarea 2 

Mâneran va funcţ iona până după anul 2007
între anii 1975 şi 1985 a mai f„ n"d Vor Pensiona 

transferată ulterior Ia Bocsig-Cară. Din treilea P°st Maria Groza,
posturi iar din anul 2007 cu numai y 8radiniţa Cermei V  trPj
studii superioare, Cristina Pâncotan dc * P°SU)ri' Azi fîinctione - Lmct‘ona CU 
Berechiu. dc or,8>nc cerme,anâ Ca educatoareJCU

? 3 elicia Toda, originară din

constată această preocupare
detalii despre existenţ a caselor deabsolventă a

_^ntă a Liceului Pedagogic din Arad, 

Şl ea de un an şi alături de nou 
Ul1?- Cuplul celor două: Chiş Ş>

de licenţ ă, Arad, 2002,f Lucrare
283 loan Nagy, Contribuţ ii la monografia localităţ ii Cerni



rol şi valoare a avut Cămi Antenelor, având ca realizator pe marele poet, Adrian Păunescu. Au fost multe peripeţ ii 
si întâmplări haioase dar de neuitat a rămas cântecul compus pentru directorul de 
cămin cultural: „băieţ ii lui tovarăşii Vasile 

o trupă de satiră şi umor 
trăiesc numai în veselie 
şi merg s-apară la tclcvizoi
(Detalii şi multe alte aspecte din viaţ a culturală şi spiritualitatea cermeiană vom oferi în 
următoarea carte: „Cermciul şi spiritualitatea cermeiană voi II  ” ).

După revoluţ ie s-au perindat mai mulţ i directori dintre care amintesc: Ionel 
Măduţ a care a pornit cu mult entuziasm dar acest entuziasm s-a topit pentru că, după 
Revoluţ ie, profesorii nu au mai activat pc plan cultural. Măduţ a a încercat să creeze un 
cc-c de pictură în Cermci apelând la pictori profesionişti dar şi acest proiect nu s-a 

rezultate deosebite. A mai încercat directorul să înjghebeze un ansamblu

Cermei şi Şomoşcheş, putem să ne închipuim ce i

Cultural Cermci în perioada 1920-1940. nationalizat şi s-au confiscat multp
In perioada anilor 1947-1948 când ^ c,ădirile confiscate a fost şi Ce

imobile de la nemţ i sau de la „marii chiaburi P n culluraL S-au făcut Une|
lui Flore, Călim,r, 5i «.fol «* >“ > * J nim, scooa şl mrexele „ccc,,,/ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d”P*  pa rticu la r în că d in ,„„1

nul

reamenajări şi astfel s-a 
Menţ ionez că în Cermei a existat un 

proprietarul fiind maghiar.
După după 1948 au fost numiţ i ca . ^

şcolile cermeiene, consideraţ i cu aptitudini culturale sau organiza once. oi încerca să
în câteva cuvinte să caracterizez activitatea lor fără a avea

directori de cămin anumiţ i dascăli din

enumăr câţ iva directori şi ____ .
pretenţ ia că am spus totul despre munca lor, sau despre viaţ a cultura ă a instituţ iei. Este 
nevoie de o documentare pe măsură şi care impune multe, multe oie de studiu în 

arhive.

finalizat cu
folcloric dar din nou mai mult intenţ ie şi greutăţ i. Arc d-1 Ionel Măduţ a reuşite 
personale, în domeniul interpretării muzicii populare fiind apreciat în cercurile de 
specialişti. A scos şi un C.D. personal, cu un album de cântece populare de care poate fi

mândru.

între anii 1944 şi 1948 a fost director de cămin, învăţ ătotul Veniamin Platon 
care mai activase şi la Şomoşcheş, ca director de cămin şi ca învăţ ător.

în anii de instaurare a comunismului şi mai ales anii de graţ ie: 194 7-1948-1949 
a fost director de cămin învăţ ătorul Vladimir Bandalac. Venit ca refugiat, din 

Basarabia, a intrat în organizaţ ia P.C.R. şi ca salariat al şcolii a trebuit să se implice în 
politica culturală impusă de guvernele de atunci. încerc să înţ eleg de ce a trebuit ca 
dascălii să participe la colectivizarea forţ ată, de ce s-au linul conferinţ e politice şi 
economice specifice transformărilor economice de atunci, şi poate convingerile 
peisonale ale dascălilor erau cu totul diferite, dar viaţ a a impus supunere intelectuală. 
In anii în care a fost director de cămin, la Cermei s-au cumpărat aparate de radio si s-a 
amenajat sala de film, dotată cu proiector şi cele necesare transmisiei. Ca dascăl a 
încercai sa procure cât mai multe mijloace de comunicare (radio, picup, televizor, film)  
pentru educarea poporului 1

T e s la . *  > " » ' > » • -  -P » -  -

c t™ i„“ i,3 rc™ ,ip 'dn™ u ll ”; f '1™ Andrics' L- ■ *
impulsioneze activitatea culturală din comună Ce eV Ncam;lu carc a reuşl1 “  

fiecare dascăl era obligat prin fişa postului să activeze ^ 197°"'989

sarcinile erau consemnate în planurile anuale ale şcolilor 
A urmat Nicolae Vlad, profesor fiind ’

colegii dascăli să activeze din plin. Asa dc nild” 3 reU^* mu* 1 ma> uşor să convingă
Cermei - Apateu şi Şepreuş a produs efectul6'™13'13 Concursurilor culturale dintre 
spectacol erau zeci de artişti amatori din fieca/ S°C'al SCOntal Pcntru că la fiecarC 

fiecare spectacol, era o concurenţ ă marc într^T"3 Ş'SUlC de sPectatori asislau la 
instruite de Ioan Nagy şi brigada artistică din^ ri^azdc arlistice din Şomoşcheş, 

Cermei era grup vocal al dascălilor instruit’dc n f C' instruita de Marin Călin. La 

populare atrăgeau tinerii interpreţ i şi spectatorii Mra Dorina Cătană. iar dansurile 
A urmat la conducerea Căminului Cultural r 

care de asemenea pe lângă competenţ ele salej • rmp' 
capacita colegii dascăli spre pregătire şi prez C °e ' 
pline de haz este cea de la

D-na Mariana Morar a reuşit performanţ a de a forma câteva echipe de dansuri 
„anulare ţ igăneşti, moderne şi un grup dc satiră şi umor. A reuşit pentru fiecare 

Întâlnire cu fiii  satului” de la Şomoşcheş sau Cermei să prezinte un spectacol cu 

formalii din Cermei. E foarte bine dar să-mi fie iertată părerea cred ca Cermee.u ar 
2 » ar pa.» auslmc un, „» «M f«cm,|H cuta,le, *, m.cl^.ţ .on.l, „u  

judeţ ean. Si acestea aduc mult prestigiu unei localităţ i. Când şi La Cermei. _ _

,ria,

................. ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA“  ° ia o“  &
i trecutul tumultuos pe care l-au trăitdespre credincioşii dc

facem exact cunoştinţ ă cu istoria locuriloi şi
înaintaşii noştri, locuitori ai acestor meleaguli. JIHGFEDCBAa
Coborând treptele istoric, Bisericii Ortodoxe Ronaane vom Jacc un ^

documentar, al unor momente semnificative, din via., geografic si
din viata bisericească a zonei Aradului, zonă dm cam :a implicit si cu
administrativ ş, Cermcul, Şomoşchcşul şi Avram lancu, mtefeandu ,

Bihorul, dc carc am aparţ inut în unele etape lstonĉ ' ziua Cincizecimii, adică a
Sc ştie că întemeierea bisericii cl'f linc a ‘ anul calendaristic, 782, după 
după Pastele din anul 33, după Hi  ist . (confonn vechilor cronologii 

întemeierea Romei, sau anul 5041, dc la Facerea Lumn, (conto

istorice).

aici,

scurt periplu

pe plan cultural sau social şi

50-a zi

„ rosi împlinită dc către Sfinţ ii 
•SgStîS ale* lumii: Asia. Alrlca şi

p»p o — ii  *  PtJ; “̂  u
d. I Ir. Apostolul Pavcl a petrecut o iarna .,n^aS u‘ nlj vers. 12) în scrierile sale 
chemat şi pc ucenicul său, episcopul Cretei, i- ’ ăduia în Dalmaţ ia, cuvântul lui 
spunea lui Timotci, episcopul Efesului, că i P

Lucrarea dc răspândire a
nouaApostoli care au propovăduit 

Europa.
In Peninsula Balcanică au

mei Profesorul Vasile Leucuţ ia 
-sume şi prezentarea ^struct0r de dans avea aarui ut, “  
0 deplasare la rpi1TIIQ C mû e spectacol. între amintirile

la G a la

darul de a
Dumnezeu.

miŞoara, pentru o emisiune
160



în Dacia, pc străvechile noastre ^ EuscbiUj d,n Cezareea. Acesla

prin predica Apostolului Andrei, potnvu lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» |ocuitorilor autohtoni dar au venit, 
predicat în Dobrogea (Sciţ ia Mica) P°PU • . 2 d ând cu ci şi credinţ a şi înVătăt 
numeroşi soldaţ i romani, după cucerirea Dacic,

în anul 336 a fost hiro^nit JIHGFEDCBA ş '

datorită persecuţ iilor goţ iloi. în sccolu < ,-ămas ca DroDovăduitn • ^

smerit; c. 460-545). Lui i se datorează numararea anilor începând cu naşterea 1U1 
Hristos. Multe urme arheologice şi obiecte de cult creştine dovedesc continuitatea 

creştinismului românesc la Dunăre şi Banat şi Transilvania, oi in c zona noastră 
amintim de secolele al X-lea şi al XI- lea şi nominalizăm formaţ iunile politice dar şi 
religioase din vremea ducilor, Gelu, Glad şi Menumorut, chiar aici în păi Iile noastre.

Avem mărturii că „la mijlocul secolului al X-lea (c. 948-953 sau 956), în 
contextul intenselor acţ iuni bizantine de evanghelizare a ungurilor şi dc atragere a 
acestora sub influenţ a Constantinopolului, între formaţ iunile politice intracarpatice, era 
şi cea condusă de un şef maghiar, Gylas, creştinat în ritul răsăritean al Bizanţ ului. 
Autoritatea religioasă bizantină a acţ ionat spre evanghelizarea populaţ iilor păgâne din 
zonă şi spre organizarea bisericilor locale, ortodoxe, trimiţ ând la sediul politic al lui 
Gyla pe episcopul Hierotheus, grec de origine şi trimis de Constantinopol ca „episcop 
al Ungariei” adică peste toate teritoriile stăpânite dc unguri.

Românismul şi ortodoxia pol fi consemnate şi recunoscute şi prin documentul 
intitulat „Codex Rahonczy publicat de reputata academician, Viorica Enăchiuc, (c 
adevărat şi ca document controversat) din care aflăm că exista un stat centralizat 
condus dc voievodul Vlad (1064-1101) şi exista cetatea de zid a Incului s. Mitropolia 
Incului, cu mitropolitul Sava Trasin, cel care a sfinţ it steagurile si ostile de blaki, 
înaintea uptc'or cu unguri, din 1064, sau cu uzii, cu peceneg,, sau cuman,, s, care a 
avui jurisdicţ ia pcsle aceste meleaguri. Conducea chiar o lancic de osnsi Stcieul său 
purta însemnul Crucii lui Sfântul Andrei. Ostaşii blaki aveau şi un imn de fuplă 285 Cu 

lacune se ştie ca Mitropolia Ineului este consemnată în anii- 1456 1479 1514 1548 şi 
1557, când mitropolit a fost Daniel 15RS mii™ v o D0, n ,
1595-1598, episcop Vasile si din ’ l598 P°Sp,ndon, 1594, episcop Teodor,
Brancovicicarc a dat generaţ ii de mitropolitisirC?11UCP1SCOpi101 sârbi’ din faml

consemnai că in anul 1552 ex'bla'îm'rTc^.15—)Cermci ?' credincioşii săi esic &  

purta numele dc „Monostor”  despre cam ai,JC1 Ş1 Roxin (sal dispărut) o mănăstire ce
11 vagi ion formaţ ii dc la marele cercetătorihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 8 7regretatul istoric arădean, preotul Pavel Vesa.
Primele nume de preoţ i sunt oferite de Gheorghe Ciuhandu în lucrarea:,, 

Românii din Câmpia Aradului acum 200 de ani”  din care aflăm că la Ccrmei era preot 
S Popa Crăciun, în anul 1746.

" Ştiind că vatra satului Ccrmei, nu era cea actuală şi secole întregi au existat 
‘ multe cătune, care apoi prin sistematizare au format actualul spaţ iu geografic al 

nia pUtem presupune că vechea biserică de lemn, despre care Conscripţ ia
°Ct ' ului Aradului, Sinesie Jivanovici, menţ ionează, existenţ a bisericii ortodoxe, pe 

CplSC(lin vechile vetre ale cătunelor dc atunci, în anul 1755, preot fiind Blaj Pelrovici.
hramul, Sfântul Mucenic Dimitrie şi era foarte veche,

şi acum

ura

s ;creştină.

una
Acea biserică era de lemn şi avea „

din Cermei, fiind hotărâţ i să-şi construiască o biserică nouă. I osibil ca 
construit tot din lemn.288 în anii următori au păstorii în Parohia Cermei 

Vasile Martinovici (1767); Petru Popovici (1767-1784-1789), Lazăr 
fudunov,cit 1767); Lazăr Faurovici (1791-1812); Teodor Popovici (1812-1820); Flore 

Â hu (1820-1823); Mhai Galea (1823-1860); Flore Albu (1849); (dmlr-o statistica a 
A „J 1848 aflăm ca Parohia Ortodoxă Cermei avea un număr de 1426 de credincioşi 

‘ i ' Biserica Reformată si Catolică un număr de 50 dc credincioşi.), 
ortodocşi, ■ Nicolac Popovici (1852-1860) şi Tsaia Goldiş m

G'“ t,rS evidenţ a bişeiieii, 1150 de .„odoeşi, tn 1863

CtiS» *  «*«**•  »“»"?;»■gr**  c“  *
bordonate Protopopiatului Ch.şm eu-Cnş  ̂  ̂  ̂^

credincioşii 
acesta s-a 1

Ş°m°ŞCQnstind tatăl marelui om politic, patriot şi

prezentăm câteva date despre cl ş, familia sa. preotului Teodor
tsaia Goldiş s-a născut ,n anul la {m7)

Goldiş. A absolvit doua clase gimnazia c . , oherasim Ral. A funcţ ionat ca
la 25 martie 1 849 a fost hirotonit ca d<= «p^copd G  ̂preotului

Mocirla, l"co.C™e,ş ^ pc Vasllc Goldiş
al Incului, s- lrcc pCSie un episod

că odată, la casa unui

2S4 , iar

preot dc mir în
loan Cornea, ajuns protopop vreau
cunoscutul militant naţ ionalist (ibidcm, pag- ^ Se spunc 
interesant din copilăria lui Goldiş, Pcticcu ‘ incendiu care a (acut pagube uriaşe 

al familiei preotului Goldiş, a avu copilul, Vasile Goldiş, şi-a donat
Venind acasă şi văzând n“ “ ulJ®naţ j ca’oricc copil, cu gândul să aibă la

vecin, 
vecinului.
acelui necăjii, cele 20 dc codane
dispoziţ ia lui economii proprii. într-o notă, arata următoaiele. e

Gât priveşte numele dc Goldiş c m ‘ ’ s a fost un băicş român care era 
zice că la băile împărăteşti dc la Baiţ a, ^lho 0nil băilor fiind dc origine germana, 
totdeauna foarte norocos la aflarea aurului. Direct» ^ der glukhche

în mod firesc se exprima nemţ eşte, spu ‘

2 8 6

Şl preoţ ii săi

■̂ E£i£***.**"2X7 Mănăstiri dispărute din părţ ile Aradului 
2SX Pavel Vcsa, Episcopia Aradului-lstone. Cui

Universitară Clujeană, p.591 
2X9 Pavel Cheraşu, Organizarea jurisd.cţ tomd ^

timpul episcopului Procopic Ivaşcovi , yasile Goldiş,
Gheorghe Sora, Biografia unui mare lup

2M Compexul Muzeal Arad, Vasile Mărculei £)•

.....*** —'***'

°b™  “ »> Pro,o„U„,

iei Aradului, în 1867 înA
-canonică a Episcop

XII,  nr.2/200o, p-
îc Cd.U.V.Goldiş,Arad 1 9 9 4 ,

2 %
2 X 6 loan Nagy, Pagini ineuane, Ed. Grafnet, Oradea p.20 163



GOLDIŞ,, expresie care în traducere ar însemna: „acesta este Goldiş cel fericit” .-91
Se ştie că perioada dintre anii 1824-1850 a fost una în caie Episcopul de 

Oradea, Samuil Vulcan şi alţ i adepţ i au făcut propagandă penru Uniaţ ie (unirea 
bisericilor), scop în care au făcut multe vizite în satele din Bihor, Şiria, Fărnova, Sebiş 
Incu şi altele. Un document datat la 18 aprilie, 1834, şi adresat protopopului Incului 
Antonie Dan, trimis de domnul de pământ, de la Şomoşcheş, prin care acesta se plânge 
de încercarea adepţ ilor Uniaţ iei, să convingă preoţ ii din Cermei şi Şomoşcheş $ă 
accepte unirea. Spunea că preotul din Cermei s-ar fi exprimat „că dacă şi cel din 
Şomoşcheş aderă, atunci o va face şi el”. Dar şi cei doi preoţ i şi credincioşii mireni din 
Cermei şi Şomoşcheş au rămas Fideli credinţ ei strămoşeşti.292

între anii 1875-1881 prin strădania celor 1900 de mireni ortodocşi, dintr-o 

populaţ ie de 2181, de locuitori, din Cermei, s-a zidit biserica de piatră, din centrul 
comunei (cea dărâmată în 2010). Era construită, stil navă, din cărămidă. Acoperişul 
iniţ ial a fost de tablă. Iconostasul s-a realizat din lemn şi ulterior s-a schimbat.

„ . Sfinţ irea s-a făcut în anul 1881 în timpul păstoririi lui Isaia Goldiş. Putem intui 
greutăţ ile preotului şi ale credincioşilor de a realiza ceva opus la administraţ ia si 
politica statală şi socială, maghiară. Din acea perioadă s-a găsit în Biserica Cermei 
„bvangheher’ tipărit la Bucureşti, în anul 1760 (Rodica Colta, Vechi tipărituri 
romaneşti, Zindava nr. XII,  Arad, 1980, pag. 730). P

februarieD!88r^O-C0lUl ?ed‘n!ei Comitetului Parohial Cermei, desfăşurată în 10 
activa, în Zi ’tet C°mp°nenîa aces,uia- Alătllri  de vrednicul preot, Isaia Goldiş 

Petre Chiş 
Crăciun Vlad 
loan Jurcă

,„at lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa In anul 1880, Biserica Ccnnci “
ai . , Uldia cu amatoarele odoare şi obiecte
bisericeşti: ¥

am

Pahare pentru liturghie-valoare 5 florini;  
Disc cu stema - 
Antimis- 
Ornate -

valoare 3 florini;  
valoare 15 florini;  
valoare 60 florini;  

Evanghclier şi liturghier- valoare 15 florini;  
Ohtoih şi Penticostal- -valoare 120 florini;  
Prapori- 
Clopote- 
Chivot- 
Ladă ferecată - 
Stihare albc-

-valoare 80 florini;  
-valoare 500 florini;  
-valoare 2 florini;

- valoare 5 florini;  
-valoare 14 florini;

2 florini;
- valoare 3 florini;
- valoare 20 florini;  
-valoare 8 florini;  
-valoare 10 florini;  
-valoare 140 florini;  
-valoare 10 florini;  
-valoare 2 florini;  
-valoare 4 florini.

un
Cruci de lemn pentru morţ i- 
Cădelnită-TSRQPONMLKJIHGFEDCBA|

Policandru- 
Steag naţ ional- 
Stiharc preoţ eşti 

Fcloane noi-

au

Cămăşi prunceşti -
Sfeşnice 
Lumânaărar

Valoarea totală din Biserica Cermei- 1076 florini

în anul 1880 numărul populaţ iei din Cermei era de 2197 de locuitori. 
Interesantă este o statistică a veniturilor bisericii locale din care se poate 

presupune numărul de locuitori din fiecare cătun: Szanta a Vatra (cenţ iu oca 1 a,n 

1400 florini;

Vasilc Popa 
loan Ispas 
3bina Popa 
Ianoş Popa 
Marian Chera 
Aron Morar 
Filip  Alexa 
Filip Sein 
loan Vlad 
loan Sabău 
Simion Sabău 
Anton Haneş 
Marian Sabău 
Toma Mara 
Marcu Morar 
loan Gudiu

300 florini;  
1200 florini;

Szanta a Lunkaisban (Luncuţ a)- 
Szanta a Tiodoru (Tiodor) - 

Dclboci- , .AA n ■ ■
S—  “  Ughdbuu ia

Interesam este şi mimSrul de eopţ , 5 popii; Sz»„y.9 copil;
şcoala din centrul localităţ ii Cermei. lata datele. „ copii.
Funcuţ a 10 copii, Tiodor- 15 copii; Dălboci, 6 copii Şi *gl consemnează valorile 

O altă statistică apare în 15 ianuarie, 1886, 

imobiliare în valuta vremii:

300florini;

Valoarea bisericii- 7000 florini,  
1600 florini;  

300 florini;

Notarul acestei şedinţ e a fost învăţ ătorul Sinii
0n ^u, iar bărbaţ ii de încredere, Casa parohială- 

2 alte casc -ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

„9 2
Vasile Faur, Ţ ara Zărandu/ui, Ed.C ’ ’ P'21

unui mare luptător, compendiu,

oncordia, Arad, 2014, p. 506
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Dintr-o statistică a Parohiei Cermei, către
O statistică demografică ne informează că: s-au na_scuţ mTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s  ‘Ş ^s ,;r  ^  o **
, , . i » j n^nne 294 De mare valoare culturala estede bani pentru monumentul Andrei Şaguna. lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvc 11 „ r  L
informaţ ia profesorului Vasile Popengă care citează că în anu 1,1 eimei eia Un

cor de calitate, în Biserica Ortodoxă.295
într-o adresă din 12 ianuarie 1888

Consistoriului Diecezan, prin care se ordona ca adresele oficiale sa ie consemnate atât
în limba maghiară (oficială), cât şi în limba română (naţ ională).

în 26 noiembrie 1888, protopopul Incului, vrednicul de pomenite, Ioan Cornea,
a vizitat parohiile Cermei şi Şomoşcheş, prilej cu care a verificat şcolile, în calitate de
inspector şcolar, bisericile, în calitate de protopop, documentele şcolare şi cele
bisericeşti, semnând în “Registrul de esibite pe anul 1888” "97 Adresa vrednicului de

amintire protop al Incului, cu nr. 275 din 29 XI-1890, cere preoţ ilor şi dascălilor din
protopopiat să conlucreze la conscrierea poporului (recensământul), din anul 1890.

Printre întâmplările nefericite din vremea aceea, amintim un conflict al
preotului din Şomoşcheş, Terenlie Teodoreanu, cu Isaia Goldiş, tatăl marelui corifeu al
Unirii, Vasile Goldiş, care păstorea în Cermei. Cauza disensiunilor a constituit-o preţ ul
şi modul de distribuire a prescurilor din biserică.

A fost nevoie de intervenţ ia protopopului Ioan Cornea, ca cei doi să se împace.
In fapt, e necesar să subliniem că la Protopopiatul Ineu funcţ iona şi o comisie de
împăciuire, care avea rolul de a rezolva incidentele dintre credincioşi (divorţ ul)
între preoţ i şi învăţ ători şi în toate situaţ iile de neînţ elegere sau nerespectare a legilor
şcolare şi bisericeşti.

în acest an, 1888, preotul paroh al Bisericii Cermei, Isaia Goldiş, a împlinit 62 

de am şi scrie în statistica dc la Protopopiatul Ineu că, absolvise 4 clase normale, 2 
clase gimnaziale şi Institutul Teologic din Arad, era fără singhelie, avea 3 copii, un
Ghcra'd°R3 A f°St Sfinţ lt 'n 3nUl l849’ 13 25 martie’ de călre episcopul Aradului,

„ , . . „ . .. „  Protopopiatul Ortodox Ineu,
întocmită şi expediata de Isaia Goldiş, in 30 decembrie 1887, costatăm următoarele: 

Numărul credincioşilor dm parohia Cermei:

bărbaţ i- 839; femei - 838; total 
bărbaţ i- 875; femei - 894; total 
bărbaţ i -856; femei

1885 1677 ortodocşi; 
1769 ortodocşi; 

- 86; total 1717 ortodocşi.

1886
1887

Familii căsătorite :
1885 - 244;
1886 - 259;
1887 - 303. 

Perechi nelegitime :
1885 - 72;
1886 - 71;
1887 - 69.

sc înregistrează o dispoziţ ie aihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 %

Răposaţ i :
1885 - bărbaţ i-21; femei-17; total 38; 
1886-bărbaţ i-27; femei-29; total -56;
1887 - barbaţ i - 36; femei - 50; total - 86. 

Născuţ i; 1885 - băieţ i - 43; fele - 47; total 90;
1886 - băieţ i - 36; fete 56; total-92;
1887 - băieţ i - 3 ; fete - 47; total - 82.

Numărul perechilor cununate:
1885 -25;
1886- 15;
1887 - 12.

Numărul perechilor necununate:
1885 -25;
1886 - 22;

î„  !£**  din 25 noiembrie M**™***^

Ineu, sc precizează că în acea perioada au mat funcţ io .

Ioan Sclejan şi Ioan Crăciun.
Dintr-o altă statistică din anul
în anul 1888 erau in Cermei 260 de casc dc orto oĉ ' _ jyjy. ^jn carc români- 1705 

Locuitori erau: bărbaţ i - 850, femei - ’ rermei frecventau 90 de elevi,
şi 12 ţ igani. în Şcoala Confesională Ortodoxa Goldiş
învăţ ătoml şcoli, era Simion Albu despre care fostul sau ,

aprecieri laudative, de neuitat. _ i . r 1 de ani, avea o vechime de 39 dc ani
în acest an preotul Isaia Goldiş avea văi sta c emonial. Avea, atunci, un băiat şi 
ca preot, nu avea singhelie şi nu fusese insta at ci 

două fele.

sau

oS ,o jt',z  “S ă
1888 aflăm următoarele informaţ i, stat,st,ce:

Putem aprecia şi vrednicia mirenilor din Cermei 
că în anii 1893, 1894, şi 1895 nu 

Probabil jertfelniciei credincioşilor 
gospodar, ale preotului Isaia Goldiş.

a lăsat
prin faptul că sc menţ ionează 

îestante, pentru Parohia Cermei. 
adaugă calităţ ile de vrednic

au existat taxe 
ortodocşi li se

Z A-P-O.Ineu, Dosar situaţ ii statistice, 1886 n 7S 
Z Adresa 128/14 IX 1887 către P.O.Ineu 
295 Apud, Doc A,E.O.R.Arad, Doc .IV-181-1887 

Reg.de esibite,P.ll/ 12 ian. 1888 
Reg. de esibite, P.158/ 19 noiembrie 1888 
A.P.O.Incu, Dosar, 1888 
Ioan Nagy, op.cit. p.16

- _ oisirc de botez de la 1773, registre de
Despre Biserica Cermei aflăm ca avea re ■cu anu| 1821)3 Din acelaşi 

cununii, din anul 1829 şi registre de decese, > P‘2 9 6

2 9 7

298
3 0 0

2 9 9 A. P.O. Ineu , dosar 1887 
Raport din l ianuarie, 1888, A.P.O.Incu, os

16/

1888



dosar dc la pagina 81, aflăm că Parohia Cermei a trimis in anul 1878 cătie

Protopopiatul Ineu, taxe dc 90 de coroane, în moneda vremii- • A
în 26 noiembrie 1888, protopopul Incului, loan Coreea face o v.z ta ofic.ala în 

Cermei verificând actele parohiei şi bineânţ eles o vizită m ami ie, Pai'n e_ al 
Floarei, soţ ia lui Isaia Goldiş. An de an protopopii verificau documentele fiecărei 

parohii şi semnau pe fiecare registru. Pentru anul 1891, am selectat in oima 11 egale de 
verificarea documentelor parohiei Cermei la 7 decembiie, 1 , o îgativitatea
preoţ ilor şi a învăţ ătorilor de a se asigura la Societatea Franco-Ungară, din Cluj, iar 
prin adresa 1071, din anul 1891, a Congregaţ iei Comitatensă s-a interzis în şcolile 

române confesionale, utilizarea „Istoriei românilor”  scrisă de Tocilescu.
Din anul 1892 odată cu desfiinţ area şi trecerea Inspectoratului Şcolar Şcpreuş, 

la Protopopiatul Ineu, controlul şi ordonarea scoliilor confesionale, ortodoxe, din 
Cermei şi Şomoşcheş va fi  atributul protopopului de Ineu.30"

Din anul 1894, în Parohia Cermei, va sluji cu multă demnitate încă un adevărat 
preot român, Dimitrie Popovici. S-a născut în anul 1872, avea 6 clase gimnaziale şi 
studii teologice de specialitate ortodoxă. A fost hirotonit ca preot, la 3 ianuarie 1894, dc 
către episcopul Aradului şi leopolei, loan Meţ ianu şi a slujit în Cermei pana în 1917.303

Multe au fost faptele de slujire misionară ale lui Dimitrie Popovici şi ele 
împletit cu faptele de cultură naţ ională precum şi cu cele de binefacere, în parohie sau 
în comitat. întreaga păstorire a lui Dimitrie Popovici a fost circumscrisă idealurilor 
luptei naţ inale ale românilor pentru păstrarea credinţ ei ortodoxe, a limbii române şi a 

şcolii româneşti, toate aflate în pericolul deznaţ ionalizării, impuse dc guvernele austro- 
ungare, din acei ani premergători Unirii, din anul 1918.

Rememorez aici 
festivităţ ile locale, din Cermei.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

™  r r
care vor cerceta şi reiata următoarele detalir f„  C^i C™;

ca tinerii români să poarte cocarde sau i Ş împrejurimi era obiceiul
butoniere, la clop, căciuli sau la piept, mai alesÎ^ei?d0l°rK-româneSC’ ^ h’™’ 

de târg. Aşa a fost şi în acel început de iulie 1898 8 d- Sa'bat0are C1'e?tlnă sau z,lc 

comportamentul românilor autorităţ ile ungureşti considerând sfidător
cai-e a vrut să-i reţ ină pe acei tineri. Marele merit al nren nl Jandami' dc la lnCU’ 
a fost acela că i-a găzduit multe ore în Biseri P 

în stradă, unde rând

popovici.
în sinodul prolopopesc al Incului din 16 martie, 1900, 

(Fontoş)-
au activat şi loan Avram

în anul 1900, într-o statistică de la Protopopiatul Ineu, datată la 22 ianuarie, se 
precizează valorile pecumaic ale Bisericii Cermei şi se menţ ionează aşa: biserica - 

14.000 coroane, casa parohială, - 6.000 coroane, cele 32 jugăre- 12.000 
coroane, alte 8 jugăie-3 200 coioane, un intravilan- 1 600 coroane, mobilierul bisericii- 
2.000 coroane, fondurile-2.000 coroane, mobilierul şcolar-400 coroane. în total 
valoarea instituţ iei era de 49.200 coroane (A. P.O.Ineu, Dosar 1900).
Dintr-o statistică a Bisericii Catolice Cermei aflăm că în anul 1900, comuna Cermei 

3609 locuitori, 1878 fiind declaraţ i români, 1592 maghiari, 29 nemţ i şi 114 evrei,

valoare

avea
frecventând cultele: 1895 ortodocşi, 991 romano- catolici, 514 reformaţ i, 34 
evanghelici, 29 greco-catolici şi 114 iudaici.

Din adresa 10.158, trimisă de protopopul de marcă, al Incului, Constantin 
Gurban, din anul 1900, din care reiese că „Biserica Cermei şi gardurile sunt în ruină, 
datorită neglijenţ ei celor dc acolo, Cermeiul fiind o comună frumoasă, spune 
protopopul Ienopolei.

în răspunsul său, episcopul Aradului răspunde în 25 noiembrie 1900 că el, 
însuşi, protopopul, Constantin Gurban trebuie să viziteze parohia Cermei şi să atragă 
atenţ ia capelanului Dimitrie Popovici (a funcţ ionat în Cermei între 1894-1917) şi 
comitetului parohial să se ocupe dc Biserică, pentru ca să nu se depărteze credincioşii 
dc aceasta.305 în anul 1901 s-a realizat un iconostas sculptat din lemn şi poleit auriu, iar 
biserica s-a pictat în stilul renaşterii. S-au realizat şi alte reparaţ ii interioare şi

s-au

moment istoric local, despre care nu prea s-a amintit laun
exterioare.

Din arhiva Liceului Cermei (A.L.Cermei) am selectat informaţ iile următoare: 
în Biserica Cermei nu există cor, dar la citirea Apostolului sunt pregătiţ i 6 credincioşi

iar în strană cântă 10 credincioşi. .............
Protopopul Constantin Gurban, despre care cunoscătorii istoriei, pot spune ca

s-a scris puţ in, trimitea dese adrese către şcolile şi bisericile in lotopopia u , 
vădind un interes deosebit pentru instituţ iile româneşti, şcoa a şi îsenca _
care au ţ inut nestinsă flacăra credinţ ei, limbii române şi a spin ua i a 11 n ’
condiţ iile severe dc maghiarizare, impuse dc guvemu!sistau ’ idM,urile

Iar şcoala şi biserica, prin dăscălii şi Prc°.
scriind pagini glorioase fcpatriotismnaţ iwiaL^a Cmnei cât şi Parohia 

Trebuie rctinut şi faptul ca in anul 1909 ^ . Scolii Cermei;307
Cermei au cerut Episcopiei Aradului fonduri băneşti lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^^j^bă ?j statornicie, neamul 

in du,nul lung şi plin de jertfe pentru n.ta.c^hm 5^^

lomanesc a avut în Biserica Ortodoxa Romaw stimulate de neîntreruptele şi
Aspiraţ iile sale de unitate politică cu Romania au ja dar şi prin circulaţ ia
multiplele legături dintre bisericile din Transilva < . . care s_a facl,t în ambele
intensă a cărturarilor, cărţ ilor şi valorilor culturale, cir 

sensuri.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 0 6

vreme, 
naţ ionale,

icrnm n. JIHGFEDCBAj - român, Dimitrie Popovici 
pe rând au fost înconjuraţ i ,° °Xa,DuPă amiază, tinerii au ieşi! 

(Primăria Cermei) unde au fost reţ inuţ i câteva n ^.armi duşi la casa satului 
acasă. Reporterul arădean s-a arătat entuziasm,/ ' ! Spre seară K s-a dat drumul 
vârstă înaintată, 80-90-de ani, din Cermei 304 ^ e Pardciparea unui cetăţ ean dc

Astăzi putem aprecia cu adevărat 
al cetăţ eanului vârstnic, i iubitori de tricolor şi 

P1 cotului din Cermei, Dimitrie
3 0 2
3,n A.P.O.Şomoşcheş, Rcg de eSibite,Poz. 

Pavel Vcsa, idem, p. 591
304 D.Voniga, Răscoală în Cermei. Tribuna

106-30 aug. 1892
305 . „

306 O.Ineu,Dosar 116/1900
Poporului,Nr.l20 ,an - tSZSL—   -Pw•898.P.587168
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Sră naţ ională şi visul dc unificare 'pmdemÎtJa.’h cîeTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

52  ^ =
carc impune tuturor munca intensa, cruţ area posibilă a banului şi năzuinţ a hotărâta" spre 

închegarea rândurilor pe toata lima . In lucrările sinodului a fost aplaudată cerinţ a 
realizării unităţ ii dc gândire şi acţ iune. In discuţ ii începe să fie folosită sintagma de: 
„ideal naţ ional”  carc apropie sufletele. Preasfinţ itul a amintit cu acest unic prilej că s-a 
împlinit la finele anului trecut, jumătate de secol dc la înfiinţ area Mitropoliei, prin care 

realizat autonomia Biseiicii, eveniment istoric pentru românii din latura de apus a 

Carpaţ ilor. Alte piobleme dezbătute dc sinod vizau întărirea autonomiei bisericeşti 
dezbateau situaţ ia soldaţ ilor români ortodocşi 
serviciile divine din bisericile catolice iar în şcolile populare confesionale existau 
probleme foarte grave, datorate războiului. Un raport al protopopului din Ineu 
consemna la finele anului 1915 un număr de 136 persoane decedate.

în perioada anilor 1914-1916 au fost mobilizaţ i din Transilvania 500.000 de 
soldaţ i, pentru Imperiul habsburgic, ajungând 120.000 prizonieri în Rusia, 18.000 
prizonieri în Italia şi 1000 în Franţ a312. Asa se explică numărul marc dc învăţ ători 
concentraţ i în aceşti ani şi mulţ i aflaţ i în lagărele dc prizonieri.

Până în anul 1916 activitatea sinodală dar şi cea din Protopopiatul Ineu a avut 
un caracter reprezentativ pentru viaţ a românească. Documentele studiate confirma că 
Biserica Ortodoxă din părţ ile Incului şi Aradului au avut temelia de viaţ ă românească 
tocmai prin efervescenţ a activităţ ii misionar-bisericeşti din fiecare paiohie a 
Protopopiatului Ineu şi per ansamblu din cele 12 protopopiate, din Eparhia Aradului

între momentele dc seamă ale anului putem reţ ine că, la 16 octombrie 1916, 
protopopul Ioan Gcorgia şi învăţ ătorul Pavcl Dârlca au fost reţ inuţ i dc jandarm., 
maghiari şi duşi la Arad, pentru cercetări. Dc la Arad au fost mutaţ i la r.mişoara şi de 

acolo la Tciuş fiind acuzaţ i că „încă înainte de izbucnirea războ.ulu, cu Roman a 

îmbrăcaţ i în haine ţ ărăneşti au umblat prin lncu şi satele dm jur, pontau a a aţ a popo 
m favoarea României". Pe baza mfiarmaţ .ilor —ica. şt= —^£ 

intelectuali din Ineu au fost ţ inuţ i sub ,oan Popovici din Bârsa,

în deceniul premergător înfăptuirii Marii Uniri, in viaţ a politică din 
Transilvania s-au înfruntat concepţ ii contradictorii privind rezolvarea multiplej0r 
probleme create naţ ionalităţ ilor asuprite, din Imperiul austro-ungar. Una din aceste 
concepţ ii, dominantă, în cultura politică a Europei şi a epocii, avea ca premizg tc^a 
autodeterminării popoarelor. Era o concepţ ie democratică, modei nă 
componentă a civilizaţ iei universale. Românii, ca şi alte naţ ionalităţ i asuprite, au optat 
pentru acest fel de răspuns modem, la problemeatica epocii, luptând pentru respectarea 
pnncipiului autodeterminării. în această confruntare dintre români şi deţ inătorii 
politice fiecare combatant a utilizat funcţ ia modelatoare a instituţ iilor şi a valorilor 
culturale. Biserica şi instituţ iile educative româneşti şi-au asumai funcţ ii şj 
responsabilităţ i menite să asigure identitatea naţ ională să creeze o stare de 
actor de protecţ ie, pentru apărarea caracterului naţ ional al şcolii, al 

societăţ ilor şi culturii 
biserica si

devenise 0care

Puterii

s-a

spirit ca
erau obligaţ i să participe lacarePresei şi al

româneşti. Analiza unor modalităţ i în care instituţ iile româneşti 
şi şcoala au acţ ionat pentru realizarea acestui ideal naţ ional va fi făcut în 

pagini c următoare. Se ştie că guvernul austro-ungar a iniţ iat atacuri 
împotriva autonomiei Bisericii 
apărarea Bisericii 
confesionale

concentrice
urmărind să facă dezbinări în conducerea ei, dar 

a fost fermă. Acelaşi lucru îl constata şi în problemele şcolilor

caracterul şi strra“ naS:VemUl " lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA**"*  Să ‘ C Schi"^
bisericeşti, "77c 777,7^7 T7*’ pr0t0P°Pc?li ’ Problemele

responsabilitate pe care îl implică viitorul naţ iunihTOnâne SCnl” U' dC “  

oinodul dm anul 1914 
apăsătoare în care trăia Viena iZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3  O S

s-a deschis în |una mai! în con(cxtul unei atmosfere

Papp a apreciat valoarea pe care o reprezintă lucrărilor’ . ePiscoPul Ioan I.
întruniri,, în adunări, în scopul îngrijirii  Ho i ^ /U Pro8,esul social “dreptul liberei 
neînlocuit căci, Tară respectarea lui nu se P°P0,'ului” . Accsl dreP> e dc

poporului. Deputaţ ilor le revine sarcina de / u aS,̂ Ura ProsPeritatea culturală a 
instituţ iilor culturale din eparhie întărinHi Ca ^ a aĉ ona pentru dezvoltarea 
moştenite de la străbuni. Efortul sinodal s a inHrt fC.nlm aPărarea limbii şi valorilor 
„ "Tabloul siluaiicî di„ vi™Ti  ’“ «li™»» scoli,.

Rapoartele protopopilor, adresate Sfintei Ep,s™ “  '*  “ S1” *  *

Episcopul Ioan J. Papp şi secretar,,I • 
tuturor protopopilor, în 17/30 noiembrie 19 4 ‘ HSf0nal’ V™le Goldiş au trimis 

cronica a principalelor evenimente care se petrec înT* Plm CarC !C ProPune să poarte o 

şi sa ai a giijă dc toate valorile culturale aflate în h" UmCa Salu'u‘ > >n timpul războiului 
In 1915 au fost aleşi noi deputaţ i sinfiH i f™'Ş'?Coli- 3'° 

condiţ iile crâncenului conflict mondial. Vorbindde a'UCI'an,e sin°dului s-au deschis în 

a considera, ca războiul ar putea avea şi 0  ̂ch™<'hul Ioan L Papp

Pentru neamul românesc. IerarhulihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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concluziile din au mai fost arestaţ i şi întemniţ aţ i preoţ ii:
şi Ioan Maniţ iu din Sclcuş.314 . , . Arid cu nr. 1368/1916, se constată

Intr-un raport înaintat Consistoi îului ‘ lirnpurilor grele ale războiului,
câteva aprecieri asupra vieţ ii bisericeşti sub pr ‘ conferinţ ele preoţ eşti şi 
Protopopul din Hălmagiu, Cornel Lazar piop ‘ s- moralăj concubinajul, 
învăţ ătoreşti să se discute teme ce vizeaza. vl< 1 propune simplificarea
sectarii, alcoolismul şi scăderea natalităţ ii. _c ‘ d vedere birocratic. în 
administraţ iei bisericeşti şi uşurarea protopopiatului dm punct

JO X mâna greco-ort.a Aradului 

Făurirea unităţ ii politice,
Protocol despre şedinţ ele Sinodului Eparhial din ^

„j  lim"c sesiune ordinară din amil 1915, An ardelenipentru 
Paul Abrudan, Ioan Roşea, Lupta romamloi a p 1214;
Anale istorice, 12 tom36/1983 , Editura Academic. ,,.35.,914-Doc-5041 /1916;

3h Arhiva Episcopiei Ortodoxe a Aradului ( A. >•
V.l\Lelcscu„Qp. Cit.., p22;

3 0 9A rea Marii
1991.pp.8-9;
culturii naţ ionale 18o 7- 

1 Decembrie 1918,

3 1 0
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Pentru a sublinia şi a concretiza colaborarea celor doi intelectuali, titani ai 
bisericii şi şcolii din Cermei, preotul Popovici şi dascălui Simion Albu, mentorul lui 
foldis, amintesc o activitate metodică a Despărţ ământului Protopopesc Ineu, de marţ i, 
30 octombrie, 1907, având următorul conţ inut:

Duhului Sfanţ - orele 9;

de Cluj

mult timp vieţ ii religioase a 

pastorală.
In sinodul protopopesc al Incului, din 16 martie, '900, au activat şi Av 

Ispas din Cermei şi loan Găb, Teodor Sas, din Şomoşcheş, alatun de p.eoţ n parohi: 

Dimitrie Popovici din Cermei şi Simion Bulcu din Şomoşc lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAicş.
Aprecierea Bisericii Cermei şi a preotului le-am constatat şi in 1 o mu ,umi a publică 
apărută în ziarul „Biserica şi Şcoala”  din anul 1901, din care citez:
„Ilustrul domn Vasarhely Laszlo, membru la casa magnaţ ilor şi director executiv de ]a 
Societatea Arad- Csanadi, cu ocaziunea vizitării bunurilor sale din Cermei, a dăruit pe 

Sfintei Biserici greco-ortodoxe-române - 200 coroane. Subsciisul şi pe această 
cale aduc mulţ umită, în numele comunei bisericeşti, Cermei, la 23 mai 1901, Dimitrie 

Popovici, preot, preşedintele Comitetului parohial.
în acest an s-a realizat şi instalat Iconostasul din lemn sculptat şi aurit, 

pardoseala din plăci de mozaic, s-au făcut mai multe lucrări interioare şi exterioare la 

biserică şi la tumul bisericii.
In anul 1904 s-au instalat în tumul Bisericii Cermei două clopote de aliaj de bronz.
Din adresa nr. 30, din 2 februarie, 1905, către Oficiul Protopresbiteral din Ienopolea 
(protopopiatul Ineu) reiese că în anul 1896 au trecut de la ortodocşi la baptişti 
număr de 3 bărbaţ i şi 3 femei, cifre care nu s-au schimbat în anii următori, până în anul 
1904).316

Chemarea
Participarea şi ascultarea prelegerilor din şcoala învăţ ătorului din Cermei, Simion Albu, 
' olilc cu dascăli eminenţ i purtau numele învăţ ătorului respectiv);

Cuvânt dc deschidere şi binecuvântare a noului protopop al Incului (loan Georgia); 
Constatarea membrilor prezenţ i,
Reflectiuni asupra prelegerilor ţ inute;
Fxecularca concluselor adunării generale;
Prelegere practică despre„Monede” - lecţ ie la aritmetică, învăţ ător, Pavel Dârlea.

încasarea laxelor;
Propuneri şi interpelări,
Fixarea adunării viitoare; ,anl

Boroşincu, la 20 octombrie/2 noiembrie,1)0/
Preşedinte, Pavel Dârlea, Şcoala Ineu. ^

scama

un

In anul 1906, la Sibiu se desfăşoară Congresul Naţ ional Mitropolitan al Ardealului, 
care a stabilit un Regulament pentru învăţ ământul românesc, urmând ca aplicarea lui să 
se facă de la 1 ianuarie 1907.317Şi lot de la Protopopiatul Ineu se expediază în 4 aprilie, 
Normativul pentru instrucţ iunea moral-rcligioasă a elevilor din şcolile poporale 
ortodoxe (A. Par. Ort. Şomoşcheş, reg de esibite, poz. 79, din 4 aprilie 1907). Prin 
adresa nr. 141/1906, Normativul Congresului Mitropolitan de la Sibiu a hotărât
în Cmd şfşomoşcheş153̂ 1316 ’ °ate COmunelc biser'ceşti hotărâre ce se aplică şi

cu o don!tiÎdeC 10 corni!!6; T"'  P°P°Vici ’ Palriotul> contribuie financiar

concert al Despaiţ Smântuhi?^ la orSanizarea unui

10,/25 martie, 1906). °a> la 22 febraarle >906 (Familia, nr

Din statisticile expediate Protopopiatului Ineu, parohia Cemrei 
36 jugare de teren agricol şi 32 de jugăre de 
ortodoxe. Surprinzător în anul 1907 în ziarul ' 
arendare a 573 jugăre de teren, folosibil începând 
Parohia Cermei. Licitaţ ia urma să se tină în 4 iunie

Se pare că terenul a fost cumpărat chiar '
dm marele domeniu al moşierului Bela V; ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

în o rg a n iza re a s i C—

p re " ,e scis“ r s^ c ;a ,i»™ ^ -^ ^ ^ » ^ in l4 „ 7
loplă radicală, naţ ionala romaneasca, ţ '1'1' ;|UI, care sull, enumeraţ i î
septembrie, 1910 publică o listă cu „ in , p ” j joan Chera, ajuns om de 
preotul Dimitrie Popovici şi locuitorul de frunte dm Cermei,

afaceri în Arad. rnmitatul Arad. Candidatul de deputat in
în anul 1910 au loc alegeri politice in Coi n(Jist> Vasile Lucaciu. La

Incului si în localitatea Cermei esterenum sustinut cu mult patos pe
olul Dimiţ nc amai,* 1910) iar la marea

luptătorul şi patriotul român, Vasile Lucaciu ( 11 TaCcrmejţ fl susţ ine cu ardoare 

adunare populară electorală din Ucuiiş, tot Pj^ nag. 5).
patriotică, pc dr. Aurel Lazăr ( Tribuna/1 mal ’ rechizite şcolare pentru copiii 

La 1 noiembrie 1910, preotul Popovia donec ^ Iată cum descrie

săraci, din Şcoala Cermei, gest ce iarăşi tic 111 JIHGFEDCBAiq j q  dărnicia preotului nostru ^ 
publicaţ ia Biserica şi Şcoala, nr. 43, din 6 noicni carc ţn tot anul dăruieşte cate

„Faptă dc imitat! Dl preot Dimitrie Popovici

i acei ani de

zona
adunarea electorală din Cermei, picapare cu proprietăţ i de 

teren agricol, al scolii confesionale 
Tribuna” apare un anunţ de vânzare sau 
^cu 1 octombrie 1907, licitant fiind

asarhru ^ ^ons*storiul Ortodox al Aradului, 
y> ţ ipă informaţ ia din ziarul „Răvaşul”

I

• “  r ss r  cS r  ,r  -« ■  »« . 23 4TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
” • p“ -7o ’

'Alinai-13 iun,e ,p.l lj 907

Cronica, Răvaşul, Nr.9,p.l60 noiembrie 1907
320 Biserica şi Şcoala,Nr 44, din 28 octombrie/10 noi 
3-1 Biserica şi Şcoala Nr.5, din 3/16 februarie. » hcş, reg 
322 Adresa 463/1909, Arhiva Parohiei Ortodoxe Şomoşc .

103/1909dc esibite, poz.
csa 159 a Prot. Ort. Ineu,

1731 7 2



ceva bisericii şi şcoalci noastre confesionale, aşa şi acum, întie alte dai mi valoroase a 
binevoit a dărui pe seama şcoalei noastre, rechizitele şcolare scrise dc instrucţ iunea 
ministerială, grupa I, în preţ de 160 de coroane. Primească dăruitorul şi pc această cale 
sincerele noastre mulţ umiri. Cermci la 1 noiembrie 1910, epitropia parohială.,,

Pentru Biserica Cermci au mai făcut donaţ ii substanţ iale: văduvă Ileana Chera 
care a donat un fond de parastas, pentru Maria şi Ileana Chera, de 1000 coroane iar D- 
na Maria Chera a donat suma de 27.576 de coroane, pentru constituirea unei fundaţ ii 
locale, în Ccnnei care urma să-i poarte numele.

Cu astfel de preot şi astfel de mireni Cermeiul poate fi mândru!
Pentru întreaga activitate şi luptă a Bisericii româneşti şi a şcolilor româneşti 

pentru păstrarea limbii naţ ionale, a culturii şi spiritualităţ ii româneşti trebuie să ne 
respectăm înaintaşii care au ţ inut sus românismul în faţ a presiunilor de 
deznaţ ionalizare ale statului maghiar.

In aceşti ani Asociaţ ia pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român 
din Sibiu a publicat o serie de cărţ i, broşuri, calendare toate în colecţ ia „Biblioteca 

populară,, cu un abonament anual de 2 coroane. Parohiile Cermei şi Şomoşcheş 
primit fiecare, aceste publicaţ ii româneşti, având membrii în asociaţ ia dc Ia Arad.

Si din nou o informaţ ie interesantă avem de la Protopopiatul Ortodox Ineu, care 
subliniază ceea ce arătam mai sus. Deşi catehizarea copiilor români, se cerea în limba 
maghiară, preotul Dimitrie Popovici raportează că aceasta s-a făcut în limba română, la 
Şcoala Cermei şi în limba maghiară pentru elevii de naţ ionalitate maghiară. Viata 
bisericeasca este dezbătută în Sinoadele episcopale anuale. Documentele vremii 
oglindesc grija preoţ imii şi a intelectualităţ ii arădene pentru viitorul naţ iunii romane

In deschiderea Sinodului episcopal, din anul 1911, episcopul Ioan I. Papp a

determinrpaSPICHtiaCeaSta-COnStantă pre0CUpare’ subliniind că sinodul e chemat să
nromovarJ fÎt T “  °Cr°t,m Sâ"ul sfintei noastre biscrici- cum să susţ inem 
promovarea, dezvoltarea ş, cum sa dăm mai multă rezistenţ ă şi putere dc viată mai
productiva instituţ iilor noastre religioase, morale, culturale i econom ce Si peste ol 
cum sa promovam, apărăm şi susţ inem biserica noastră străbună ‘
In mod constant, Ia şedinţ a de sinod protopopesc de la Ineu 
şi Şomoşcheş.

Spiritul cultural al preoţ ilor şi al învăţ ătorilor din Cermci 
dovedeşte prin sărbătorirea in Şomoşcheş, a 100 de ani de la înfiint

Sr;’ Mulţ i români au fost concent^  ̂ ibi^ă"

îapoartele protopopilor reiese clar ca încă din 
lost chemaţ i subihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i

cauze străine de idealurile lor. Dinpentru
primele zile ale lunii septembrieau, - niii de cetăţ eni: ţ ărani si
mulţ i dascăli, la corpul de comanda. Multe şcoli au avut de suferit din lipsa dascălilor. 
Din datele aflate in comuna ştim ca din Cermei au fost mobilizaţ i 110 tineri iar din 
Şomoşcheş un număr dc 137 dc persoane, 

în perioada anilor 1914-1916 au

arme,

fost mobilizaţ i din Transilvania 500.000 de 
soldaţ i, pentru Imperiul Habsburgic, 120.000, ajungând prizonieri în Rusia, 18.000 
prizonieri în Italia şi 1.000 în Franţ a. Aşa se explică numărul mare de învăţ ători 
concentraţ i în aceşti ani şi mulţ i aflaţ i în lagăre dc prizonieri.

în 1914-1915 s-au făcut rechiziţ ii dc clopote ale unor biserici româneşti în 
scopul asigurării dc bronz, pentru industria de armament (turnarea de cartuşe şi 
gloanţ e).

au

Au avut de suferit şi bisericile noastre din Cermci şi Şomoşcheş. în biserica din 
Cermci clopotele rechiziţ ionate în timpul Primului Război Mondial au fost înlocuite cu 
altele noi abia în anul 1924. La cumpărarea acestora au contribuit şi şcolarii din 

Cermei, în anul 1922, adunând 1.000 dc Ici.
Sinodul episcopal, din anul 1914, s-a deschis în luna mai, în contextul unei 

atmosfere apăsătoare în care trăia Vicna imperială. în deschiderea lucrăiiloi, episcopul 
Ioan I. Papp a apreciat valoarea pe care o reprezintă pentru progresul social “ dreptul 
liberei întruniri, în adunări, în scopul îngrijirii  dc dezvoltare a poporului” . Acest drept c 
de neînlocuit căci, fără respectarea lui nu se poate asigura prosperitatea culturala a 
poporului. Deputaţ ilor le revine sarcina de a veghea şi a acţ iona pentru dezvoltarea 
instituţ iilor culturale din eparhie, înlărindu-lc pentru apărarea limbii ş. valorilor 

moştenite dc la străbuni. Efortul sinodal s-a îndreptat şt SP™ lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^°nduzn\e din
Tabloul situaţ iei din viaţ a bisericească este

avem delegaţ i din CermeiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

v - !:
UiHimr protopopilor io 17/30 noiembrie 1014 o ia ,jmpui războiului
cronică a principalelor evenimente care sc petrec jj
şi să aibă grijă de toate valorile culturale aflate in ^ inJ sinoduiuj eparhial s-

în anul 1915 au fost aleşi noi deputaţ i, smodnlr Lucia  ̂^ ^

au deschis în condiţ iile crâncenului conflict m ‘ avea j 0 partc bună pentru 
chiriarhul Ioan 1. Papp a considerat că războiu ai pUc„ândeşte, dar probabil în sinea 
neamul românesc. Ierarhul arădean nu a precizat a prudentul ierarh a adăugat
lui credea în unitatea noastră naţ ionala şi visul c c Vn'vjeneẑ  care aspiră la unitate. în 

însă verbal, că c vorba dc popoarele din Monai na ^ ^ ^ deplin pătrunsă dc 
cuvântul său, păstorul arădean a spus: „Inima noas  ̂cruţarea posibilă a banului şi 
vocea timpului, care impune tuturor muiieri in |^n-a” |n luerările sinodului a fost 
năzuinţ a hotărâtă spre închegarea rânduri loi pe4oa a .^e ţn discuţ ii începe să fie 

aplaudată cerinţ a realizării unităţ ii de gân ne şi

şi Şomoşcheş, se 
arca Preparandiei, 

pomenesc Sfinţ ii Arhangheli

eliberare naţ ională. în fruntea acestei Iuptetesfluea^f'fiCă aCtiunilc şi eforturilc dc 

cernteianul nostru: Marele Luptător Vasile Pnin- f  frumaşu pN.R. între care era şi 

în 6/19 ianuarie 1911, de către Va’sile Gold’ - aCeSt SCOp ’ în chemarea lansată 
participa la lupta dc eliberare naţ ională spunând ,din Austro-Ungaria, spre a
acultând slujba tatălui său: • gancllnd la biserica în care s-a ridicat
„Frica mea întreagă se înduioşează când mă p- a
cărturariul, care citeşti cu glasul tău lesănai rf • ’a VoL La tine: Florea Şandor,

■ azan>a, m biserica noastră din Cermei şi

Z AdrCSa 539/1914 către Protopopiatul Ineu 
Registru csibite P 489/1912

Vasilc Popcngă, Aradul Irul  politic, p.235cen
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folosită sintagma de: “ ideal naţ ional”, care apropie suflete. Preasfinţ itul a amintit Cu 

acest prilej că s-a împlinit la finele anului trecut, jumătate de secol de la infii nţarea 
Mitropoliei, prin care s-a realizat autonomia Bisericii, eveniment istoric pentru românii 
din latura de apus a Carpaţ ilor. Alte probleme dezbătute de sinod vizau întărirea 
autonomiei bisericeşti, dezbăteau situaţ ia soldaţ ilor români ortodocşi, care erau obligaţ j 
să participe la serviciile divine din bisericile catolice, iar în şcolile populare 
confesionale existau probleme foarte grave datorate războiului. Un raport al 
protopopului din îneu consemna la finele anului 1915, un număr de 136 persoane 
decedate în zona Incului. Din Cermei au pierit 51 de persoane iar din Şomoşcheş 43 au 
fost ucişi sau dispăruţ i, alţ ii au fost luaţ i prizonieri în Italia şi Rusia.

Până în anul 1916, activitatea sinodală dar şi cea a Protopopiatului Incu

undc existau români.
Anul 1917 a însemnat pentru românii din Protopopiatul Ineu si zona Aradului 

dar mai ales pentru mtrent no, sacrei!, urmare a marii moJS ş TmîH p 

acţ iuni nul'tare de?e fronturile du, Italia şi Franţ a, în timp ee ajutorul acordat de stat 
comunităţ ilor romaneşti văduvelor şt olanilor de război, a fost ca şi inexistent. în 
aceste condiţ ii, sinodul eparhial dm anul 1917 şi-a început lucrările în 
incertitudine creată de evenimentele militare. Ierarhul arădean, 
sinodali, au subliniat importanţ a conservării, intrării,

atmosfera de
precum şi alţ i deputaţ i 

. prosperării aşezămintelor
religioase, culturale şi economice ale sfintei noastre Biserici. Primenirea vieţ ii 
bisericeşti era văzută în perspectiva viitorului, adică după încheierea războiului, când 
Biserica va fi chemată să asigure integiarea socială a ostaşilor întorşi de pc front. Cum 
în 1915 apăruse legea îcfeiitoaic la „trădătorii patriei14, ce permitea arestarea pe baza 
unei simple reclamaţ ii şi sechestrarea bunurilor celor arestaţ i, s-au recurs la extrem de 
multe înscenări şi arestări ale românilor, cu precădere preoţ i şi învăţ ători. După intrarea 
României în război, în anul 1916, s-au umplut până la refuz închisorile din Cluj, 
Braşov, Sibiu, Făgăraş, Scghedin. Până în noiembrie 1918, numai în închisorile din 
Cluj s-au perindat aproape 26.000 dc preoţ i, învăţ ători, femei şi tinerel.

Preoţ ii şi învăţ ătorii au fost suspectaţ i ca „trădători de patrie” supravegheaţ i 

permanent de oficialităţ i, arestaţ i şi deţ inuţ i.
Consideraţ i că ci stăpâneau în mod direct satele şi poporul, ei reprezentau 

teama cca marc. Guvernul ştia că smulgându-i din mijlocul ţ ăranilor dădea două 
lovituri: una poporului, rămas orfan dc păstor şi de îndrumători, iar alta conţ i a 
oficialităţ ilor. Pentru a slăbi puterea Bisericii Ortodoxe Române, a cărei forţ ă o dădeau 
preoţ ii s-a pornit o campanie asupra preoţ ilor ortodocşi. Numai în anul 1916, la intrai ea

fost arestaţ i şi internaţ i în lagăre 3

a avut
reprezentativ pentru viaţ a românească. Documentele studiate confirma că 

Biserica Ortodoxă din părţ ile Ineului şi Aradului au avut temelia de viaţ ă românească 
tocmai prin efervescenţ a activităţ ii misionar- bisericeşti din fiecare parohie a 

lotopopiatului Ineu şi per ansamblu din cele 12 protopopiate din Eparhia Aradului. 
Intre momentele de seamă ale anului, putem reţ ine că la 16 octombrie 1916 

protopopul Ioan Georgia şi învăţ ătorul Pavel Dârlea au fost reţ inuţ i dc jandarmii
acofo’ îa TeiuTr pent™ cerce‘ări' De laArad au fost mutaţ i la Timişoara şi dc 
îmhrărat* - i?’ - lm^ aCUzaţ l ca »incă înainte de izbucnirea războiului cu România 
mbracaţ , tn hatne ţ ărăneşti au umblat prin Ineu şi satele din jur pentru a aţ âţ a pono i

mele tarr HR°Tâniei” Pe baza infonila'iilor  tendenţ ioase ş a unor bănu e
intelectual, din Ineu, au fost ţ inuţ i în stare de °r nanmen,
mai fost

un caracter

cei doi
arestaţ i si înu>mn,w . arest" Dln satele Protopopiatului Ineu au

Ioan JIHGFEDCBAmJSS L  “  Pre°",: * ”  lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-  **  ta" tapo-ici dm Bârsa ,i

Anul 1916, anul intrării României în 
adus entuziasm în multe 
cadru festiv

aveau in grijă cimitirele parohiilor.

aspiraţ iilor. în anul 1917, în timpTJpe toate'f” 1^’ ^ Ş' încrederea în împlinirea 

fără să se întrevadă sfârşitul, un ţ ăran din C se desfaşurau lupte crâncene,
bisericeşti:” se varsă sânge pe toate froninr'i °m, conscinna pe fila unei cărţ i 
mormânt a libertăţ ii tuturor popoarelor ’ 
întregului popor.

Soldaţ ii români dezertează de ne rmn„ •,
armata română. In martie 1917, reprezentanir'6 aUSlro'ungare şi se înrolează în 
transilvăneni, crişeni şi bănăţ eni, aflaţ i în RUJ C£l°r l30-°°0 prizonieri români, 
denumirea „Prima Alba-Iulia” , în care afini 'l" ’ Semnează declaraţ ia cunoscută cu 

pentru unirea tuturor românilor într-o singură taTn8?' Câ SUnl Pregătiţ i să lupte 
multe limb, pe întregul glob. Românii din F nl H 3 fosl difuzată în mai
une, man adunan Ia Paris, au înfiinţ a, Co3un*'*' >ări’ î» acelaşi an, în cadrul 
guvemde aliaţ ilor. Vrerea unificările afirmat ăt 1^'' Nai>°nale, recunoscu, dc

e întregul neam şi pretutindeni

României în război, din Protopopiatul Ineu au

preoţ i.
Pentru Biserica Şomoşcheş anul 1917 a adus necazul confiscării clopotelor

bisericii, pentru a se turna gloanţ e de război. r,.o rt„ ,

cermcian. E, vă » «U « » %% ,5. .

in septembrie 1918, evenimentele «wSâ’fi  efort, e infantă dc 

militare austro-ungarc şi germane pe toate no ; j pcnlru eliberarea fraţ ilor, 
Torţ ele aliaţ ilor. La luptele de la Oituz, Maraş 1, !: . care sunt combatanţ i din Ineu,
iau parte numeroşi voluntari din vestul Carpaţ i oi, i 

Cermei şi Şomoşcheş.
în 12 octombrie 1918, s-a

precum 
curăţ are a păşunilor, 

Şcolarii din Şomoşcheş şi Cermei

dar ne , 
asuprite“. în notă

momentele cruciale care vor urma în aniiapropiem de învierea din 
se exprima încrederea

Comitetul Executiv al Partidului 
iunii române din__________ întrunit la ia ^ poiitic  al naţ iunii

Naţ ional din Transilvania şi Ungaria, constituit ca ” ţ‘menlului maghiar „Declaraţ ia”  
Ardeal şi Ungaria44. în această calitate, adresează ^ ^ Aradj din care reţ inem
istorică redactată dc Vasile Goldiş, secretara ^nlli naţ ional al naţ iunii române din 

tC7-a fundamentală a activităţ ii româniloi. „

326 Registru esibite P 181/15mai 1913
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activitate, de profesorii Institutului pcdagogic-teologic, de numeroşi învăţ ători arădeni 
şi intelectuali transilvăneni şi aradeni.

Bisc,icile °rt0.d°xe p™ jertfelnicia credincioşilor sprijină cu bani, haine, 
alimente orfanii de război, văduvele de război invalizii de război şi săracii satelor. 
Astfel de acţ iuni sunt înscrise in documentele vremii. în Biserica Cermei în tasul al II-  
Ica s-au colectat numai în luna februarie, 1918, suma de 83 coroane, pentru Crucea 
roşie. în dccuisul anului 1918 în fiecare sărbătoare s-a făcut colectă pentru văduve şi 
orfanii dc război. Copiii din Şcoala Cermei şi Şcoala Şomoşcheş au adunat plante 
medicinale, au îngrijit cimitirele şi monumentele eroilor din Cermei şi Şomoşcheş. 
Pentru sărbătorile dc Crăciun din anul 1917 şi 1918, copiii din Cennci şi Şomoşcheş au 
adunat şi expediat daruri pentru ostaşii dc pe front.328

Slujitorii Bisericii popularizează dispoziţ iile Consiliului Naţ ional Român şi 
îndrumă masa credincioşilor să acţ ioneze în concordanţ ă cu deciziile politice ale 
Consiliului Naţ ional Român Central. Avea dreptate un martor al evenimentelor, când 
afirma că „Biserica a constituit cea mai formidabilă putere naţ ională şi culturală a 
românilor ardeleni11. în încleştarea cu deţ inătorii puterii de stat, Biserica a constituit un 
veritabil rezervor dc energie naţ ională, care a fost pusă în serviciul Consiliului Naţ ional 
Român din Arad. Observator atent al desfăşurării evenimentelor istorice, Episcopul 
Miron Cristca, a emis în 8 noiembrie o circulară în care a dispus ca în toate momentele 
serviciilor divine, pomenirea conducătorilor statului să fie înlocuită cu textul. „încă ne 
rugăm pentru înalta noastră stăpânire naţ ională şi pentru Marele Sfat al Naţ iunii 
Române.” Schimbarea era imperios necesară, fiind "Biserica poporului roman pusa pe 
temelii naţ ionale” . Dispoziţ ia era precedată de lămurirea adresată credincioşilor din 
eparhie, cărora li se arată că războiul a produs mar. schimbări m te.■ Spir “  

dominant al epocii a provocat „o epocala prefacere şi în viaţ a naţ iona a < 
român din Transilvania şi Ungaria. Astăzi toată lumea recunoaşte ficcarm popordrcpm

de a dispune asupra sa. în consecinţ ă acestui prln^plUCô it^npartidului Naţ ional 

dezvoltare şi organizare a poporului nostru ron < . ^ dm partea tuturor
Român ales dc Marca Conlerinţ a Naţ ionala, - «ramului nostru” - Prin
factorilor competenţ i, dc conducătorul şi reprezentanh^ega^^ Român> în

această circulară a fost afirmată autoiita c , - a exercitat o influenţ ă
Transilvania s, prm in—1 Bisericii;
pozitivă asupra desfăşurării ulterioare a activi aţ 0topop al Incului, Feier T.

Au rămas înscrişi cu litere de aur: loan ‘  ^ Maniţ iUj preot ţn Seleuş,
Constantin, preot în lneu, Iustin Monţ ia, preo m v ’ . Atanasie Căpitan, preot în
fetru Şerb, preot în Bcliu, Mihai Cosma, preot in lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ ^ j)rauţ5 loan Pctrişor, preot în 
Apatcu, Gcorgiu Papuc, preot în Agriş, M. P°Pt> PlC i|carea directă în evenimentele 
Moroda şi Patriciu Covaci, preot în Sebiş, Pen nl 1 

din 1918-1919.

Ungaria şi Ardeal nu recunoaşte îndreptăţ irea acestui parlament şi acestui guvern să se 
considere ca reprezentante ale naţ iunii române. ...căci apărarea intereselor ei, naţ iunea 
română o poate încredinţ a numai unor factori desemnaţ i de piopria lor adunare 
naţ ională. Afară de organele delegate dc Adunarea Naţ ională sau alese din mijlocul său 
aşadar afară dc comitetul executiv al Partidului Naţ ional Român, nimeni nu poate să 
trateze şi să hotărască în treburi care se referă la situaţ ia politică a naţ iunii 
române...Naţ iunea română care trăieşte în monarhia austro-ungară aşteaptă şi cere 
după multe suferinţ e de veacuri, afirmarea şi valorizarea drepturilor ei nestrămutate şi 
inalienabile la deplina viaţ ă naţ ională.” Declaraţ ia a fost citită în Parlamentul maghiar 
dc deputatul Alexandru Vaida, la 18 octombrie, zi în care guvernele aliaţ ilor au declarat 
că nu mai recunosc 
asuprite.

monarhiei auslro-ungare nici un drept de a reprezenta popoarele

Procesul de dezagregare a monarhiei nu mai poate fi oprit. în 31 octombrie 
izbucneşte revoluţ ia, generalizată, cu uimitoare repeziciune. La Arad, soldaţ ii din 

unităţ ile militare aruncă armele în Mureş şi se risipesc. Consiliul Naţ ional Român 

’ar maSclc poporului r°™n îl sprijină în toate acţ iunile pe care le

român precum şi naţ ionalităţ iconlocuitoare.3 'Ual Pai1C “  înSuflcţ irC’ în,rcSul popor

ale lunii octombrie JIHGFEDCBAn T e i™  alcătui^din  ̂ SCdU1' ^ A'ad’ primcIe zile

Român: Ştefan Cicio Po d Vasilc CnM' t ^as® rePiezentanţ i ai Partidului Naţ ional
5. Aure, Lazăr ş, şase ai ^artidlf S^, î!' AU''C' ^

Crapini, Basil Surdu, Tiron Albani şi losif Rcnoi ‘ ' U'eraŞ’ °S'f  Jumanca' Enca

sărbătoreşte, cu drapele tricolore, rcprezcntanţ ifslt'cr m lUlUr°r acliunilor> vencau
conducerea preoţ ilor şi învăţ ătorilor veneau snrc în °' ?"îJU'' Coloanc rară sfârşit, sub 

depune jurământul dc credinţ ă Consiliului National r I" l" ^tcfan Cicio PoP Pentru a 
In primele zile din noiembrie 1918 - ■ , man

în sale, adunările populare decid înfiinţ area con^îm ^ dc.jude!> *n centrele urbane şi 
naţ ionale, ca organisme menite să asigure orp-înv " °' uapona'c române şi a gărzilor 
unei noi ordini. Vechile autorităţ i, în special nntarr 3̂ V'Cîd cctalenilor şi inaugurarea 
muncă şi chiar localităţ ile în care activaseră '.?1 Jandarrn'b îşi părăsesc locurile de 
entuziasmul la instalarea autorităţ ilor locale răEofultorii satelor participă cu tot 

veniţ i dc pe front, au înfruntat desele atacuri ale C| na'ionale formate din ostaşii 
înarmate, care terorizau populaţ ia româneasca si maglliare organizate şi bine
atmosfera era nevoie dc organizarea judicioasă a 1 ? Crime odi°ase. în această 
conducerea Consiliului Naţ ional Român Central a ân ? dc îlld™marea lor. Sub 
ommnd caic a îndeplinit funcţ ia de îndrumare â i" 1 8 noicmbl'ic, 1918, ziarul „  

meu. cunoscute nu numai acţ iunile iniţ iate pen m n ' P°pulare româneşti şi le-a 
d i uneltirde vechi, administraţ ii. în S&S’? Marii Ad™a''i Naţ ionale, 
dreptul aicnabil al romanilor de a dispune hberide"! R°mâmih" este reafirma.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

■sszss ts ts r s i '» •
1918, conducătorul cumpătat şi inspirai zia^r R?mâ

s-a dovedit la 1
—î» fh».= P=

la Alba U Muzeului etnografic
» “ r1* «lui

Sentimentul naţ ional patriotic al 
Decembrie 1918, când 18 ţ ărani,din 
învăţ ătorul patriot loan Tau, s-au deplasat 
'ntr-o formaţ ie dc căluşari. (Poza document 
Şomoşcheş). Au mai participat la Alba Iuha şi P

ntatc ale lunii noiembrie 
a fost ajutai în greaua saZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1928) şi avocatul Aurel Novac (născut în Şomoşcheş şi fiu al preotului Eutimie Novac) 

în calitate dc deputat de Biserica Albă (Crivina).
In ziua dc 1 Decembrie 1918, clopotele bisericilor din Cermei şi Şomoşcheş au răsunat 
timp de o oră, cinstind evenimentul. Participarea unui grup de 10 ţ ărani din Cermei, 
între care se număra şi epitropul Bisericii Cermei, Nicolac Gudiu (Bulea) şi 8 ţ ărani din 
Şomoşcheş, conduşi de nemuritorul dascăl Ioan Tau, face să vibreze în sufletul nostru 
emoţ ia şi partiotismul de atunci al înaintaşilor noştri pe care nu-i vom uita niciodată. 
Ei, cermeienii noştri au scris fila de istorie a Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, 
având printre conducători pc Vasile Goldiş, fiul  preotului din Cermei.

Viaţ a bisericească din Episcopia Aradului şi Protopopiatul Ineu a înregistrat 
după 1918, o diversificare vizibilă, ca urmare a eliberării spiritului de iniţ iativă al 
preoţ imii şi cărturarilor ortodocşi. A fost urmarea câştigării libertăţ ii şi autonomiei 
Bisericii Ortodoxe Române din Marea Românie.

Deschiderile

adresa nr. 959/1920, a şefului serviciului special de siguranţ a din Arad, precum şi 
adresa nr. 588/9 mai 1920, pun care se menţ ionează creşterea alarmantă printre 

muncitorii români din America a propagandei bolşevice, din ziare din Detroit, Mich 
Sanday, sau prin divei şi agenţ i cai e descriu regimul aşa zis „de teroare, din Ungaria şi 
poftim preoţ ii şi învăţ ătoiii a ţ ine sub stricta şi discreta supraveghere pe cei sosiţ i din 

America şi în caz că vor observa curente anti- româneşti periculoase ordinei şi 
siguranţ ei, să se adreseze serviciului special de siguranţ ă din Arad“ . Adresa este 
expediată Episcopiei Aradului dar şi celor 12 protopopiate.

Din Şomoşcheş au emigrat în America, în acea perioada, Flore şi Catiţ a 
Brânduşe şi familia Memetca Ioan (a Petriţ i) şi sora sa.

De remarcat o activitate formativ-culturală, denumită „Cerc religios în 
Cermei41, desfăşurat în 20 noiembrie 1921. Despre solemnitatea şi misiunea cercului, a 
consemnat preotul din Răpsig, viitorul protopop, Mihai Cosma, în publicaţ ia „Şcoala şi 
biserica” , exprimându-se în modul laudativ şi admirativ:

A fost un fond bogat de religiozitate, lacrimi dc mângâiere stoarse celor 14 
bolnavi,'împărtăşiţ i la Sfânta Taină” , slujbă la care protopopul Ineului, Ioan Georgia a 

deschis'şedinţ a printr-o vorbire bine ticluită, arătând scopul întrunirii şi însemnătatea 
cercurilor religioase. S-au adus laude învăţ ătorului- director al Şcolii din Cermei, omul 

patriot al locului şi adevărat dascăl, Ioan Tau.
în întreaga Episcopie a Aradului, viaţ a bisericească a fost influenţ ată puternic de 
lucrările adunărilor consistoriale din ani, 1923 şi 1924, prezidate de episcopul Ioan I 
Papp, care au avut în centrul atenţ ie, probleme vizând întărirea B,sencu Ortodoxe şt a 

şcolii româneşti, stimularea activităţ ilor dc cercetare a «tonei ePar̂ ; Precu"J ş 
realizarea şi funcţ ionarea Fundaţ iei „Ioan 1. Papp“  şi înfimţ area unu, muzeu eparh .

in 20 iunie, 1923 s-a primit noul sigiliu (şlampthOde guma şt arama 

inscripţ ionat hramul bisericii, din Cermei: „Sfântul Dumitru
Dc adevărat simbolism creştin cons'd<=r lj™“ °â a întemeietor al Oastei 

„Lumina satelor” , avându-1 ca redactor pc preotulIoa J£P ^ înălţ ător, Tară 

Domnului, apare o declaraţ ie de aderare la Pu ^ie g am găsil printre semnatarii 
răutate, beţ ii, hulă, blesteme ele. Cu uruita sa ! Alexagcpitropi Nicolae Vesa, 

acestui jurământ câţ iva credincioşi din Cei mei. ^ yja(j şj Crăciun Vlad
Flore Popa, Teodor Sabău, cantori bisericeşti şi p uSan 

(Lumina Satelor, nr. 13/8 aprilie, 1923). .
La sinoadele protopopeşti din 30 noiembrie 19/^

1924, participă reprezentanţ ii parohiei Şomoşcicş.
Petru Sasu. • a| preoţ ilor din Protopopiatul
în 18 mai 1924 s-a ţ inut în Bcrechiu, ceicu 1 ... ,• n-Cermei, Apateu, Şomoşcheş,
Cermei. Menţ ionez că între anii 1922-1939, Par0™_ protopopiatului Cermei - Apateu, 
Ecrcchiu, Moţ iori, Şepreuş şi Talpoş erau în struc ^ Apateu. Adresa 298 a 
Protopopul zonei fiind preotul Petre Banciu, că cerCul religios al preoţ ilor sa 
Protopopiatului din lneu, din 25 iulie 1924, sta i _
Flc concomitent cu cel al învăţ ătorilor. ^fisurarea acestor activităţ i, am

Studiind câteva procese verbale de la cu slujbă şi rugăciuni, se ţ ineau 

constatat că pe lângă aspectul de ritual biser‘cera un bogat program artistic 
Pentru popor diverse prelegeri morale şi se • ^ cântecele patrio îce
elevilor din localitatea respectivă. Coruii e

procesat începând cu Congresul preoţ esc din 6-7 martie 
, e la Sibiu. Şi ajungând la acest an trebuie reamintită revoluţ ia bolşevică din 

ngaria şi atacul armatelor maghiare asupra Transilvaniei, fapt ce a avut ca răspuns 
recerea trupelor române şi înaintarea trupelor române până la Budapesta. Cu acest

Mea lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATceZ,so\daţ ilor români în toatc bisericile din Protopopiatul

Kami este reclamaUie ortodocşirdi^Ş^noşche'^c^repretu^0!3"11 ^ Cemlei’ ReneŞ 

în zile de sărbătoare.330 ' Ş Be5> catre Pretura îneu, ca macină cereale,

Noile autorităţ i româneşti din România Mare au JIHGFEDCBAd u s accent w ■
pr,ne,pali factori de educaţ ie şi formare socială Ad 203/S’ §'

Ş^l^f ?1 Wr *  «KjJSÎ
religios al preoţ ilor din Protopopiatunnerîa care'a!,"™,-'™ mUl‘ă însuflc'ire ” Cercul 

In cuvântul de deschidere a lucrărilor Sin T 'C‘pal mulţ l preoţ i 
episcopul Ioan I. Papp a considerat acest moment ca ac/ri ^p'scopa| din anul 1921, 
dreptului la viaţ a sinodală, adică a dreptului d dc »P°menire a redobândirii
noastre bisericeşti, şcolare şi fundaţ ionale pe bazn COnduce noi înşine afacerile 
şi obligator pentru toate corporaţ iile acestei mitron Ir  atUtU^u‘ nostru Organic” , valabil 

In cadrul acestui Sinod, fără teama nf v - •• 
solicitat intervenţ ia Consistoriului din Arad nrrît^ ’ dePutaluI Aurel Cosma a 
funcţ ionare a comitetelor parohiale dar şi a scohln ^ Si?h]VlKa 
dezbateri sinodale, G. Ciuhandu a propus uniEr,S80Slav,a- Tot în ‘ impui acestei 
România Mare, pe baza unor principii dcmocraticcrp3 B,Sericii Ort°doxe Române din 

dezbătute probleme .mportante precum: educa ia rpf Unoscute- In acelaşi sinod au fost 
ani, de criza postbelică, confesionalitatea şcolii DriJf0aSa Ş‘ morală a tineretului, în 
efectelor educat,ve ale „propagandei defectiste i n hT’ transilvănene ş, prevenirea

enta a vremii” . E vorba aici de

s-au

, având

informaţ ie, în ziarulihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

>33 1

28 ianuarie 1924 şi 4 martie 
Simion Bulcu şi mireanul

unor norme legale dc
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cu recitări şi jocuri populare. Consider că aceste activităţ i didactice 

religioase şi culturale au făcut să crească prestigiul unor dascăli din fiecaie localitaţe 
Pentru Şomoşcheş s-a evidenţ iat Teodor Ardelean iar pentru Cei mei, învăţ ătorul 
director, loan Tau, colaborator permanent al preotului şi bisericii din Cermei.

în 19 octombrie 1924, în parohia Cermei s-a ţ inut un astfel de cerc religios332 
Remarcăm contribuţ ia preotului Comei Mager şi a dascălilor din Cermei şi nu în 
ultimul rând a elevilor Şcolii Cermei, care au susţ inut un bogat program artistic.333 

In acest an erau înregistraţ i în Cermei, 2513 credincioşi ortodocşi.
In acest an credinciosul din Cermei, loan Şandor (Micula) a donat un clopot de 

bionz, pe care apare următoarea inscripţ ie: „Turnat de Antoniu Beiuşan, în anul 
în Aiad. Doamne Isuse Hristoase primeşte sufletele noastre: pr. Cornel Mager”

A Anul 1925 a constituit un eveniment însemnat în viaţ a Bisericii Ortodoxa 
omane, care a fost înălţ ată la rang de Patriarhie, iar viaţ a bisericească a fost rânduita

orean'dHih' 7 ’̂ lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ̂“  m°dC' ” SfatUlU' Şagllnian" AceSl slalul consfmţ eşt 
nă8- id Pcntru fiecare Protopopiat: „Adunarea prolopopească” ,

na a c membri, după mărimea protopopiatului, cuprinzând’ 1/3 nrcoti si ?n
dC 6 de «*- reprezentanţ ii Adundrdor pTroh.a,  ̂Ca

principale atribuţ ii de  ̂ pr0t0P°Pesc” caie avea ea
şi economică din parolmde apaZ7rc î, ' blscriccască, culturală

pe 6 ani, alături de protopop erau 2 clerici «ij? Jţ0nSlluilui P'otopopesc ales 
Ep.scopia Aradului consemnează în 918 exist al' n‘^ ProtoP°Pialului din

adaugă încă 6, ale Consistoriului din Oradea’ protopopiate, la
In 3 mai 1925

combinate
specifică:^

In Gara Cermei am fost întâmpinaţ i şi salutaţ i de preotul local, părintele, 
Cornel Mager şt auronta ,1c locale. De faţ ă a fost mult popor, ne-a impresionat că între 
credincioşi am văzut multe femei in costum popular, membre ale Oastei Domnului

După Sfinţ irea Bisericii Berechiu, vizita dc la Biserica Şomoşcheş, la orele 18 
si 30 dc minute, Prea Sfinţ ia Sa a fost întâmpinat dc organele locale din Cermei, fiind 

dc faţ ă, tot satul. Mergând spic Biserica Ortodoxă trei fete presăreau flori înaintea 
chiriarhului. înaintea Sfintei Biseiici, Preasfinţ itul a fost salutat dc un membru al 

Oastei Domnului şi dc două fetiţ e cai c i-au oferit două buchete de flori, învelite în doua 
ştergare naţ ionale. La uşa Sfintei Biserici l-a întâmpinat şi a cuvântat părintele Cornel 
Mager. în Sfânta Biserică s-a oficiat vecernia şi s-a citit rugăciunea de dcslegare. Din 
raportul preotului local s-a înţ eles că aici în Cermei se lucrează cu mult zel apostolesc 
pentru promovarea vieţ ii religioase morale şi culturale a poporului . S-a înfiinţ at şi 
activează, fondul milelor, din care s-au dat ajutoare celor săraci din Cermei, la Crăciun 
şi la Paşti. Activează în sânul bisericii „Oastea Domnului” şi „Societatea Sfântul 
Gheorghe” , pentru tineretul din Cermei. Preasfinţ itul a luat, cunoştinţ ă cu bucurie, 
despre rezultatele activităţ ii misionare şi pastorale ale preotului Cornel Mager, 

lţ umindu-i pentru înţ eleaptă conducere şi păstorire a credincioşilor din Cermei. In 
cuvântul său Preasfinţ itul episcop a îndemnat poporul ca fiecare credincios să devină 

vrednic ostaş al lui Hristos şi să vieţ uiască după voia lui Dumnezeu. Accstă 
cuvântare bogată în pilde şi asemănări frumoase a făcut o adâncă impresie asupia

1924,

e ca 
formală din 15

mu

un

care sc poporului prezent.
Dc la Sfânta Biserică am trecut la locuinţ a părintelui Mager. Ne-a surprins plăcut ca pe 
unde mergeam toate casele erau luminate cu lumânări aprinse, aşezate în erestie, semn 
al bucuriei şi veneraţ iei Preasfinţ iei Sale. Peste noapte am fost găzduiţ i la onoratul 

părinte, Cornel Mager. Toţ i cei care au participai la aceste momente so cmnepo P 

că au sorbit din bunătatea credinţ ei ortodoxe iar preotu şi mirenii in

pentru alegerea noului episcop al Aradul^a! 1̂1/2 ?!n.°dului eParllial> convocat 

din primul an dc păstorire, episcopul GriPorc'V^h'13 'U' Grigorc Comşa- încă

d in d»  * ” i= îr“E ,o;  sc

a avut

activităţ ii misionare 
socială din episcopie

«.vil.lc . preotului Cornul M„c,,  
câţ iva ani

adevăraţ i stâlpi ai credinţ ei creştine, ortodoxe”  cu dcvotaţ jvmc creştină.
In acest an calendaristic şi b.scncesc s- , ^ un fond bănesc de 3.473,60

Pentru perioada .927-1931, deputaţ i 
Micloşi. avocat din Arad şi loan Cheia, marc pi P
preot a fost ales ca deputat, loan Popovici, paiohu 113 _ preotul Ştefan Bogdan, dar 

Din 1927, după plecarea lui Cornel Magei, a 1927, dar a revenit,
sc parc că acesta s-a îmbolnăvit grav dc stomac in ^ 336 pcntru activitatea din 
slujind până în 1931, din 1931-1961 va Pa™ ' Episcopia Aradului.

Biserica Cermei i-a fost acordat „Brâu roşu, aniorii: Flore Şandor (deja dc
La strana Bisericii din Cermei au activa c< ^ ^ an s_au prezentat la 

muHi ani) loan Popa, Nicolac Vesa şi Pelru. JL1® ‘ Adresa 63/1927.
examenul de cantori bisericeşti, de la Oradea • • 79/1927 propune acordarea unei

Oficiul Protopopesc Cermei prin ac*csa fermei, dascălul valoros şi titiat, 
medalii, „Răsplata muncii” pentru directorii 9C0

Protopopesc Incu, la
va aduce” ean,,̂ an ^aU' E*ecare prezenţ ă şi JIHGFEDCBA

a 1 , • „ Va pr0mova în cadrul bisericii ortorlnCSt,§iU ?1 rcnume Prin care Pesle 
pia v U| nICOluI ^omel s-a născut în 1893 si a rL a' ajUn̂ nc* vicar al Episcopiei 
Cimitirul Pomenirea din Arad (PaveI Vetn r dat în 1947’ *-
Gutcmbcrg Univers, Arad, 2007, p. 298) ’ Ep,ScoPii Aradulu

In anul 1925, Eugenia rs\*t  
internatului diecezan, de fete, din Arad ^ dm 

Ana Tăutan, suma de 250 de lei .334 
Viaţ a bisericescă, ortodoxă din Cernii a - 
dm „Biserica şi Şcoala”  nr. 36 dm 5 septembrie '926’ °

Cu ocazia Sfinţ irii Bisericii Berechm J 
Preasfinţ itul episcop, Andrei Comşa at° degaţ ic a

care au

pentru Casa parohială, asigurându-se la 16 ianuarie 
dc lei.

fiind înmormântat în 

-i 1706-2006, Ed.

suma de 160 3 d°nal Pentm paraclisul
’ Coi*acha Popovici, 2200 lei şi

mai
Putem aprecia dintr-un articol

Episcopiei Aradului în 
pnn ^cr,T,ei. Articolul jurnalistic

frunte cu

Biserica şi Şcoala,Nr. 43, 25
esibite P 71 /»

-ieşire Poz. 55/9X1 I o^°lnbrie 1924 
octombrie, 1925 Adresa 22 din 16 /ian, 1926,către Protopopiatul Ortodox 

' A. P. O.lncu,Adresa 87/1927182
183ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ioan Tau, care s-a ocupat de multe din problemele Bisericii Cermei şi a sprijinjt 
edificarea casei parohiale. A susţ inut în întreaga sa muncă de la şcoală, prin acţ iuni 
bogate, Biserica Ortodoxă din Cermei şi preoţ ii acesteia. (Oare câte parastase şj 

pomeniri ar fi meritat, Ioan Tau, de atunci, încoace?)
Activitatea corului din Cermei, instruit şi dirijat de preotul Comei Mager s-a 

făcut remarcată în întreaga eparhie a Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului.
în 9-10 aprilie 1927, în Ineu, se derulează o grandioasă manifestaţ ie creştină -o 

misiune religioasă, organizată de preoţ ii din Ineu: dr. Ioan Cociuban, preotul C-tin 
Feier şi nemuritorul protopop, Ioan Georgia. La aceste festivităţ i creştine au participat 
şi 80 de corişti, membrii ai Oastei Domnului, din Cennei, conduşi de preotul paroh, 
Comei Mager. (Biserica şi Şcoala, nr. 19/8 mai, 1927, pag. 18-19). în anul 1927 preotul 
Cornel Mager pleacă la Oradea ca director al Şcolii de Cântăreţ i Bisericeşti, în 1937 
este deja vicar al Episcopiei Ortodoxe Oradea de unde va reveni la Arad în calitate de 
consilier cultural al Episcopiei Ortodoxe a Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului. Iată 
alt exemplu de preot, de excepţ ie, care a slujit în Biserica Ortodoxă Cermei.

Dintr-un

ortodoxe.
în anul 1933 alături de preotul Poleac

de membri, care au susţ inut 10 şedinţ e şi au rezolvat 70 de adrese locale ""  3'

în anul 1933 prin hotărârea nr. 13 Primăria • JIHGFEDCBAj _
Ortodoxe, locale 100 hectare de pădure, cu scopul nobil de a asigura fonduri pentru 
repararea Bisericii Ccirnci, dai şi din perspectiva viitoare de a sc zidi o biserică nouă în 
Cermei. 338

în anul 1936, în Cermei concertează corul Armonia, intitulat „Reuniunea de 
cântări „Armonia” creat prin strădania profesorului, Atanasie Lipovan, în anul 1924, 
sub bagheta, dirijorului Alcx Şei ban. A fost un spectacol de neuitat, un act de cultură 
care a cinstit prin calităţ i, cultuia muzicală arădeană. în Cermei, la 5 septembrie s-a 
ţ inut instruirea misionară a preoţ ilor din protopopiatul Cermei- Apatcu, având ca 
subiect al serviciului divin ,,ccle 14 suferinţ e ale Lui Iisus şi completat cu rugăciuni 
pentru popor"33'.

în ajunul războiului, în anul 1937, se organizau exerciţ ii de pregătire 
prcmilitară a tineretului. La aceste exerciţ ii s-a recomandat preoţ ilor din întreaga 
episcopie prin adresa 6918/1937, să conlucreze şi să activeze 34°.

Pentru că în anul 1938, la 10 februarie, s-a instaurat dictatura personală a 

Regelui Carol al 11-lea, iar în fruntea guvernului a fost numit Patriarhul Miron Cristea, 
au loc ample modificări politice, desfiinţ ări dc partide şi în acest context li se interzice 
şi preoţ ilor dc a activa în vreun partid politic 3".

în acelaşi timp, consider ca un gest profund, democratic şi de ataşament local, 
jurământul cântăreţ ilor bisericeşti şi al paracliserului parohiei, ca fundament al unei 

munci bazate pc credinţ ă şi corectitudine în parohie. _ . „ .
Dc neuitat este activitatea corului bisericesc din Cermei, în care activau înjur

un

manuscris al preotului Ştefan Bogdan, aflăm că Cermeiul 
1927, un număr de 927 de case, din care s-au demolat 65 şi s-au zidit din 

casc in 1929. Exista o casă culturală, un cor bisericesc remarcabil,
Eroilor, iar pc seama săracilor din Cermei 
Cermei.

avea in 
nou 94 de 

s-a sărbătorit Ziua 
s-au împărţ it 700 de lei, de către Biserica

Din documentele de arhivă am semnalat şi câteva repere ale activităţ ii

* ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'■

- înfiinţ area de coruri bisericeşti, acolo unde 
cântecul de strană la vecernie’
- grijă faţ ă de manuscrisele şi cărţ ile vechi de patrimoniu-

- • se trimită periodic „po.de des
La sfârşitul anului 1931 se desfiknarn i urcultmale- 

legislaturii 1932-1937, în cele 20 de circumscriu,,?i8? f 1'™ deputati ePail,iali> ai 
In şedinţ a de sinod protoPoPesc aT In;!!l °l e’ eparhia,e-

cinului monahal, însuşi protopopul locului vrednir,U| ^ Ca dcPulat eparhial al
Publicaţ ia „Biserica şi Şcoala”  nr\t lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArv , „ de ammtlre> Miliai  Cosma. 

postului de preot parohial, din Cennei prin ", ^ 1932
protopop ai Hălmagiului şi unde s-a remarcai“ “ “  

misionar şi activist cultural şi spiritual.
Istoria ortodoxiei ardelene este

înfiinţ ată de preotul Iosif Tripa. Publicatia^lî ap31'iţ ia ”0â i Domnului,”  

satelor a lansat ,n 1931-1932 proiecte ale asociaS î L™ vizaţ ii „Lumina 
de acest gen „Chemarea pentru lupta împotrlTS ", * 3prilie ‘ 932 într-un articol

Tend,fTh-Ş1 P" C-0nSa‘eni’ no?lr,: Flore AlexeLlv " "" Pnntre semnatarii la acest 
Teodor Sabau cantareţ , bisericeşti ş, Pe(ru V,adl- *Pltr°P. Nicolae Vesa, Flore Popa,

... TIn,anul 1932 f*  hirotonit ca preot în  ̂Vlad> Plugari din Cennei.
si lenonoR°rCe’ d'" Ioan Poleacu, la 30 absolventul Şcolii Normale şi

P rigorie Comşa. Preotul Poleacu va dev^"6’ de Către cP>scopul Aradului
eVeni o emblemă a slujirii  creştine şi

nu există şi coruri de copii care să asigure

de 80 dc corişti.
parte membri ai Oastei Domnului si 

cântat 83 de corişti. Se
E adevărat că erau în cea mai marc 

documentele consemnează că în anul 1938, la 14 martie, au
întruneau si repetau: miercurea, sâmbăta şi duminica, la Sfânta jtuiguc. .
Tu'- r - r 1 1G17 În Parohia A. Iancu şi in Leimci aIrebuie menţ ionat faptul ca din anul 193/, in i aroma

saănssa•- cer»-
in Şomoşcheş erau 128 de baptişti şi în Bercchiu 54 de ap iş '• manifestare

In „nul calendaristic, 1959, la 3 decern cu „lui  din Ccrmci 5i .
■chgioasa, in Cermei prin contribuţ ia 1 iedului * Biserica şi Şcoala, din Arad,
mirenilor din parohie. Iată cum caracterizează pun ic< <■ 3 decembrie a.c.,
aceste evenimente din Cennei şi Şomoşcheş: „In  paiau participat foarte mulţ i 
au avnt loc frumoase manifestaţ iuni religioase, a pr Ţr Precupaş, despre
credincioşi, neâncăpând în biserică. La SI. Litmgi10 a ^^jt ^pj-e necesitatea unei 
Sf- Cuminecătură, iar la Sf, vecernie, pr. Ioan Mo,, <

a anunţ at vacantarca 
^ preotului Ştefan Bogdan, ca 

Ş1 m postura de ierarh bisericesc,

^rbiva Prot. Ort.Ineu,Dosar-bisericcşti, 1933 
3.v> ^is OrtiCcrmci, Rcg de procese verbale, pag 
340 Re8jstru csibite P. 61/ 29 august 1937 

Registru csibite P. 99/ 24 decembrie 1937 
Rogistru csibite P. 13/15 martie 1938TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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vicii spirituale aproape de biserică. Au fost multe cuminecări, şi maslu. Reuşita acestei 
misiuni se datoreşte grijii  deosebite a Pr. local, Poleacu, care de încheiere a mulţ umit 
enoriaşilor din Cermei şi împrejurimi, pentru devotamentul penii u Hristos, în vremuri 
tulburi ca astăzi.

canonică în Parohia Şomoşcheşprilej cu care a verificat şi administraţ ia bisericească şi 
documentele de arhiva. Semnătură şi confirmarea din 4 decembrie 
aceste lucruri.

Şi iarăşi spre mândria cermeienilor s-a realizat o chetă pentru monumentul lui 
Octavian Goga, ce urma să fie realizat în Bucureşti.344

La Adunarea Eparhială din anul 1941, Episcopul Andrei Magieru a vorbit de 
,,un timp al durei iloi . Spera ca \aia, oamenii, preoţ ii şi mirenii să găsească resorturi de 
rezistenţ ă morală pentiu paicuigciea acestui timp de dureri. în fruntea acestor lupte de 
moralitate şi virtute trebuiau să se înalţ e preoţ ii şi învăţ ătorii satelor, căci „ei sunt 
temelia neamului14. Anii de război au cerut eforturi de ajutorare a refugiaţ ilor, a 
soldaţ ilor în general, iar parohiile şi serviciile consistoriale şi prolopopiale trebuiau să 
se implice în aceste acţ iuni social- umanitare. Aşa de exemplu, preotul din Cermei, 
loan Poleacu, (acea parte din echipa de apărare locală, alături dc notarul Pavel Henţ iu, 
primarul comunei Cermei, Dumitru Lunga şi celălalt preot, Cornel Vădăşan.

Alte însemnări legate de anul 1941 fac referire la circulara 4501, prin 

sătenilor li se recomandă să cultive mai mult grâu.
în anul 1941, statisticile Bisericii Ortodoxe Cermei susţ in că în comunitate

53 dc baptişti şi 2 adventişti3 b
Elevii şcolilor din Cermei şi Şomoşcheş

fel dc pregătire militară, de apărare, dar având obligaţ ia de a amenaja

inrtcrzis sectele

1940, confirmă

în ziua dc 10 decembrie, parohia Şomoşcheş a fost în plină sărbătoare. Au fost 
prezenţ i preoţ ii: Poleacu - Cermei, Ştcfanuţ şi loan Tau - Şcpreuş, Precupaş - Apateu 
Păcurar - Berechiu,şi Bclean-Moţ iori. După priceasnă a predicat preotul Precupaş, Ev 
Zilei, iar la vecernie, Pr. Poleacu, despre educarea tinerelului pe baze religioase. S-a 
remarcat frumosul cor bărbătesc care a dat răspunsurile liturgice (nu se specifică din 
care parohie) şi corul Oastci Domnului, care a cântat cât se poate dc înduioşetor 
încheind cu imnul „Slăvit să fie Domnul,,...Enoriaşii au rămas pro fiind mişcaţ i în 
adâncul sufletelor lor.342

în deschiderea Adunării Eparhiale din anul 1939, episcopul Andrei Magieru a 

rana i ca t^ ^aPllJl ca în cele două decenii trecute de la 1 Decembrie 1918, Biserica 
Ortodoxă Română e organizată în Patriarhie şi şi-a intrat în rolul dc autocefalie 
ortodoxa. In cuvântul rostit de Andrei Magieru se arăta îngrijorarea de noi pericole si 

noi ameninţ ări „ce păreau a se fi adunat la hotare” . Ameninţ area era reală şi se va 
preface in „foc pârjolitor” la 1 septembrie 1939. în adunarea eparhială 
ornfkaica morala a comunităţ ilor naţ ionale dc la frontierele 

consolidarea elementului românesc, 
tinerilor din şcolile medii 
punctelor slabe din activitatea 
bisericească.

care

s-a discutai dc 
ţ ării şi despre 

s-a cerul grija sporită în educaţ ia religioasă a 
lacul referiri la solidaritatea ortodocşilor, la ... 

parohii şi s-a punctat importanţ a studiilor dc

erau
implicaţ i în mişcarea naţ ională:erau

„Străjerii” un
, s-au grădini dc zarzavat şi pepiniere.

în anul 1942 a fost dată Legea nr. 927/1942, prin care s-au 
neoproleslatare si astfel s-a dispus ca preoţ ii ortodocşi să faca ritualuri de botez: şt 
înmormântare celor care au aparţ inut acelor secte interzise. Ş. şcolarii ce aparţ ineau

drentul la catehizare de către preotul ortodox.
Conferinţ ă Catihetică, activitate la care

contribuit

căutarea
istorie

unor

Episcopia Timişoarei si protopopiatelc^nEn^scT-'11JIHGFEDCBAa^h T ’ 3"8’ S~a înfiinţ at

că s-a înfiinţ at Protopopiatul-Circumscriptia CermeiL l‘ '''r reStrUClU1'al aSlfd
Avram Iancu, Moţ iori, Apateu, Sepreus Tain™ r , 8 P °h" : Ccrmci- Şomoşcheş, 

ales Petru Bancea, paroh în Apateu si o nori ’r C1CC1,U §■ E^ile lor. Protopop a fost 
. raport statistic *  spirit -

şi cicdincioşii au contribuit la „fondul mii Consemnează ca parohia Cermei
Şomoşcheş cu suma de 7.500 lei. ”  61 CU SUma 5.014 lei iar cei din

Preoţ ii din Episcopia Aradului au primit disnoziti, * 
profesorii din şcolile de pe raza episcopiei ^ m s,luaî^e *n cai'e învăţ ătorii şi
suplinească pe dascălii concentraţ i la preeăiirp cnSUnt ^oncenll'aţ i, preoţ ii locului să 

La Adunarea plenară a Consiliului EparhiaMinT]1' 
reprezentant al parohiei Cermei, vrednicul lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAtZ *V!  lanuarie 1940 a participat ca 
protopop al Protopopiatului Cermei-Apatcu ^ ^tan’ Preo1 paroh în Apateu şi 

In anul calendaristic, 1940 ConsT 1 p
membri, s-au ţ inut 8 şedinţ e de consiliu ^sedin!?  ̂Cermei era alcăluil din 31 dc 
activitatea parohiei s-au derulat: 25 de căsătorTj" i Adminisll‘a!iei Parohiale iar în 

mn-en. au divorţ at 4 familii, s-au născut 18 eonii ^ CU 6 cununii. au decedat 13 
preo ul loan Poleacu a ţ inut 51 dc cuvântări?’ CUnunaîi 472 dc perechi iar 
Ineulm, administratorul protopopesc loan GmrPiur'^"1" a™'ui 1940, protopopul 

____________ ’ °S ^leot în Mocrea, a Ricut o vizita

acestor secte aveau
în anul 1942, în Şcpreuş a avut loc o wwctas au

preoţ ii: loan Poleacu, din Cermei şi Tcodoi ^ ltea’ e ‘ suflctist si patriot a 
semnificativ la activităţ ile desfăşurate. învăţ ătorul Ioai > zeu'î«
cuvântat spre cinstirea eroilor neamului romanesc şi a orai icestj ţa Cermei şi

Şi tot în anul 1942 s-au ţ inut anului 1942, erau în
Şomoşcheş. Dintr-o statistica a anului \ML c 1 ^ 2194 dc credincioşi ortodocşi.
Cermei, 1154 de bărbaţ i, ortodocşi, 1040, femei, a ]C^ ^oar cjvj|5 ^ (ară cununie 
Erau 514, perechi cununate, erau 14 perechi, cunun* Bisericii Ortodoxe un
civilă şi un numai total de, 617 familii. Apăreau i,s
număr de 128 dc baptişti, 6 adventişti şi 1 aparţ man ^ 738/1943j care recomandă 

în 14 aprilie 1943 s-a primit Ordinul 1 'rc ec _ paraşulaţ i din avioane.
preoţ ilor uncie măsuri de siguranţ ă locală, conţ i a sp 17/1943, trimisă preotului

Primăria comunei Şomoşcheş, Pun a ,e omună a unui comitet comuna 
Simion Bulcu. îl informează despre înfiinţ area ţ n lipsa acestuia dc preotul

l.O.V. condus dc învăţ ătorul şcoli.'■G.V. şi un birou

A. Prot Ort. lneu. Adresa 195 din 3 februarie 1040 

A.P.O. incu, dosar culturale, 1941 
^ A.Prot Ort. Ineu, adresa din 26 ianuarie

Biserica şi Şcoala nr. 52,din 26 decembrie 3
* A. P.O. lneu, Raportul nr. 179 din 22 decembrie ,1

Monodia locali4iA ”̂^Ŝ ^^l939, pag. 430
ic, 1943

P-198
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paroli3’9. ta Şomoşcheş s-a constituit Fundaţ ia culturală şi de binefacere, Aurel E Florica 

Covacii” fiica maielui avocat şi deputat roman, în parlamentul de la Budapesta, din 
anii 1905-1910, dr. Aurel Novac, născut în Şomoşcheş, şi deputat de Biserica Alba, în 

anUl 1918, iar în Cerme. văduva Chera a constituit tot o fundaţ ie, pentru copiii săraci şi 
pentru ucenicii dc la Şcoala de Ucenici din Cermci.
Spre cinstirea eroiloi din fiecaie parohie s-au (acut liste cu cei căzuţ i pe câmpul de 
război sau luaţ i prizonieri . S-au îidicat monumente în Cermei şi Şomoşcheş.

Şi iarăşi apelând la un document din anul 1945, aflăm că în Duminica 
Ortodoxiei (Prima din Postul Paştelui) în Biserica Ortodoxă Cermei s-au ţ inut slujbe 
deosebite eu mulţ i credincioşi participanţ i. Vecernia a fost săvârşită de preoţ ii: Ioan 
Polcacu, din Cermei şi Comei Vădăşan, de la Avram lancu. Răspunsurile le-a dat 

Domnului din Cermei, cu un mare număr de membrii. Predica a rostit-o C,

Protopopiatul Cermei-Apateu a organizai în 2 martie 1943, oi a 9 a. m. în sala 
Şcolii din Cermei, o Adunare protopopească a preoţ ilor din Cermei, Şepreuş, Apateu 
Berechiu, Moţ iori, Şomoşcheş şi Talpoş, pentru serviciul divin şi alegeri ale 
comitetelor protopopeşti 35°.

în aceşti ani preotul local, Ioan Poleacu a predai elevilor ortodocşi religia
specifică.

Al doilea Război Mondial a adus şi Cermeiului şi Şomoşcheşului mari pagube 
materiale şi umane. Ne gândim doar la zecile de combatanţ i care au pierit pe câmpurile 
de luptă, din Rusia, în anii 1941-1942-1943 în luptele din Basarabia, Cotul Donului şi
Stalingrad, apoi în retragere, spre graniţ ele României, iar în anul 1944 în luptele locale 
Istoria a consemnat că în zilele dc 11-20 septembrie 1944 trupele germano-hortystc 
ticcut graniţ a dintre Ungaria şi România şi au ocupai zona Ch. Criş-Cermei-Beliu-Ineu 
aceste localităţ i fiind câteva zile sub ocupaţ ie străină. Mulţ i cetăţ eni, din Şomoşcheş si 
Cerme] s-au refugiat, spre Beliu-Craiva-Sebiş, cu căruţ ele sau pe jos, şcolile fiind 

închise o perioadă. Viaţ a socială şi bisericească a fost răvăşită şi în satele Cermeiului 
jn „  20-21-septembrie unităţ i militare ruse şi româneşti atacă de la Scbis si
neu-Bchu astfel ca au loc lupte chiar la marginea Cermeiului, trupele 

hortyste se retrag spre graniţ a ungară. Un număr de 7-8 militari 
militari unguri au fost înmormântaţ i în cimitirul din Cermei

credinţ ei creştine. Instaurarea unui regim bolşevic 4 ^ pr0V0Can $> mullc Ştlrbin 

multe provocări instituţ ionale la ‘T’' S°VieUcC.......
lata doar câteva adrese, selectate din registrul de U U1Şlchlar f,ecarel parohii.

registrul de tntrare-ieşirc, de la Primăria Cermei,

Oastea
Vădăşan, despre „Sfânta taină a Mărturisirii” .

S-au mărturisit 12 bărbaţ i, 30 de femei şi doi intelectuali. Spune documentul 
în parohiile de pe Luncă e tradiţ ia ca înainte dc Sfintele Paşti, credincioşii să se 

împărtăşească, cel mult cu 3-7 zile inainte, spre a fi pregătiţ i sufleteşte la actul Mare, al

învierii Domnului. .
Sfânta Liturghie a fost săvârşită de părintele protopop al Cermeiului şi 

Apatcului, Atanasic Căpitan. La Sfânta Liturghie au dat răspunsuri de strană, membrii
Şomoşcheş, în număr impresionant şi instruiţ i de

au

germano- 
români şi 30-40 dc

Şcolii de Duminica, din Cermei şiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*  < « - * * -  - f j

Aradului
Pentru o :

Cermei şi preotul Constantin C:
Anii de după război, 1945-1947-1948

„ 4 6; E p i„ „ „  o—  .
Ministerului Cultelor, BiioureSii. lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<ksţ ,K r* aa

continuare a apioximaţ iv ~
protopopiat. Protopopiatul Cermei figura “^^^“ii^hialc, existente îm 

Ccrmeiul şi Şomoşcheşul, dintr-un total dc 249 dc mono JIHGFEDCBAf

351 Adresa nr.
raportează 
Diecezane şi existenţ a îna însemnai

din acel an 1944:
.„eu, nimb în Biserica Cermei, preotul 

în anul 1945 a fost nunul ca pi p< h n având clasa de numire 7, 
Alexandru Marandici, preot refugiat şi încadra < \ c\asi\, 1,5; categoria a III-a şi

vechime, 4 ani, clasa dc încadrare, 11, coc 1C'™ . , scsţe parohială,
salarul de încadrare dc 184.800 lei . 's'u a cnll r ei slujeau preoţ ii

Astfel, în anul 1947 în Parohia Ortodoxa, po)eacu era şj preot misionar 
Cornel Vădăşan şi Alexandru Mărăndici. Pre0 ‘ oblcme şi lipseau din parohiile 
tractual, adică, înlocuia la nevoie preoţ i'.care ave 355
'or. Avea în sarcina sa 10 parohii din preajma c'‘ Cennci, cartele de pâine, carne, 

In acest an s-au acordai salariaţ ilor m c . ^ intrare-ieşire, 1947, poziţ ia
Petrol, zahăr, si ulei (Arhiva Primăriei Cermei, g jse c.F.R. (adică pe calea
123/9 II 1947). Preoţ ii şi dascălii aveau dreptu

eparhie.Poporul roman sa fie amic cu armata rusă (6 sept 10441
- Primirea cu drag a trupelor sovietice fi  ] cj1, I944)’
- Atenţ ie la ilegalităţ ile săvârşite de armat» P. bne _1944)i
- Plecarea evacuaţ ilor din Moldova si S0victlca> răzleţ ită( 17 noiembrie);

octombrie, 1944) şi care să plece în convoaie5 BuCOVIna= găzduiţ i şi în Cermei, (28

- Arestări de cetăţ eni români din partea’sovietică u .
- Unităţ ile ruse cer oameni la lucru f9 nni ‘J ’ , n0lembne> 1944);
- Divergenţ e între armata roşie si ponulati -f ’ 944); 

ca simpla enumerare şi prezentare a situaţ iilor h ? C'V' 3 ^20 noiembrie, 1944. Consider 
a situaţ iei create prin trecerea şi ocupaţ ia sovietică"!?’ SUS COnslituie un tablou elocvent

Intre toate nenorocirile acestor ani cred îSu "

i: Ioan Polcacu,

nc retinut faptul că în anul 1944

■5I Vasile Popeangă, Episcopie, Arad^ Pr°t0popul local, Atanasic Cănitar

fj  ,945,din 12 martie
3y A-R0-Incu> Dosar, Oficiul Protopopesc 
J54 Biserica şi Şcoala, Nr. 12 din martie 1945 
355 Biserica şi Şcoala, 18 mai 1946, p- 155 

Biserica şi Şcoala, Nr. 43-44 din 20-27 oct.A

Cerutei

,946 ,p-331, Editura
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ritualul şi practica lor nu sunt contrarii Constituţ iei, securităţ ii publice

moravuri.

ferată).
Şi în anul 1946 se acordă atenţ ie deosebită cimitiielor cu eioi, se insistă pe 

îngrădirea cimitirelor, văruirea crucilor şi îngrijirea morminteloi, plin cuiălenie în 

interiorul cimitirelor.
Mai consider a fi observată Adresa Ministerului de Culte ni. 5197/1946, prin 

care preoţ ilor şi cântăreţ ilor bisericeşti Ii se suplimentau veniturile cu o indemnizaţ ie 
lunară de 1000 Iei, reprezentând o suplimentare la raţ ia de pâine zilnică

Şi pentru că în 26 noiembrie 1946, în Şomoşcheş s-a desfăşurat “ Conferinţ a 
catihetică a preoţ ilor din Protopopiatul Cermei voi prezenta acest document:

Ordinea de zi:
Ora 9,30: „Chemarea Duhului Sfanţ “ cu predica pentru copiii şcolari ţ inută de 

Cinstitul Părinte Petru Belcan, din Moţ iori;
Vor servi preoţ ii: Petru Belean, Ion Poleac şi Ioan Tau.

2. Ora 11,00: Ascultarea lecţ iei practice „Avram şi Isac “  la clasa a Il-a, predată de 
preotul catihet Ioan Tau, din Şepreuş.
Deschiderea conferinţ ei.
Critica asupra lecţ iei o vor face preoţ ii: Traian Precupaş şi Ioan Poleac.
Citirea temei teoretice “  Mijloace pentru a creşte creştini practicanţ i “ .
Tema se va lucra obligatoriu de fiecare preot catihet, ţ inând cont de:
a) . — cunoaşterea psihologiei copilului;
b) .-influenţ ele tradiţ iei, naturii şi deprinderii morale asupra sentimentului religios;
c) . - rolul exemplelor de viaţ ă creştinească asupra elevilor;

6. Discuţ ii asupra temei teoretice.
7. închiderea conferinţ ei.

sau bunelor

Nici o confesiune, congregaţ ie sau comunitate religioasă un poate deschide sau 
întreţ ine instituţ ii de învăţ ământ general, ci numai şcoli speciale pentru pregătirea 

sonalului, cultului respectiv, sub controlul statului.

Biserica Ortodoxă Romană este autocefală şi unitară în organizarea sa.
Modul de organizare şi funcţ ionare a cultelor religioase va fi  reglementat prin

per

, 158 lege.

fost trecute
1» 'îrtamenl de culte care a exercitat un control sever al tuturor problemelor religioase, 
ncfiind scutită de supraveghere nici biserica ortodoxă. Erau căutaţ i cei ostili regimului

comunist.

Educaţ ia religioasă a copiilor şi tineretului şi în fapt exercitarea credinţ ei au 
sub controlul autorităţ ilor comuniste şi ale Securităţ ii. S-a înfiinţ at un

redus foarte multNoul stat impus de ocupaţ ia sovietică era un stat ateu, care a
restrângând activitatea misionară, culturală şi opera dcinfluenţ a bisericii în societate,

caritate.O ■ n imnus în anul 1948, ca Biserica Grcco-Catolică din România să se
^ " Ortodoxă multe scoli confesionale au fost închise, rămânând şase

unească cu Biscnca Ortodoxe, •• Bucureşti si Sibiu. S-au desfiinţ at
«minării teologice şt doua faculta§ni,'0 prigoană nemaiântâlnită. Au fost 
câteva eparhii, tar inapotnva preolkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ̂ fn difenlc închisori. .2 au fost

arestaţ i 1413 preoţ i ortodocşi, dintre cate uo

daţ i dispăruţ i ."Preoţ i, au fost arestaţ i, anchetaţ i şi protrirTcdarea

opozant, a, regimului comunist deşt cxpnn au un în şcoală, crucea din

adoptat un comportament dc a.P“ 't^nicilTcrodinţ ci creştine şt a acliv.taţ n P 

umane, sociale şi a vieţ ii, dai şi s ei activităţ i ren™lC , expLlSc în adunarea
culturale ale Bisericii. Au (ost ^PCIC “ hic a judeţ ului Arad, expus

Aradului şi pentru preoţ imea clin _lcCj j947-1948360 tlin 29 aprilie/1948,
eparhială din 1936 şi continuate pan< 0fjciului Protopopesc ’ a un01- materiale cc 
Şi totuşi am rămas surprins de A 1 ‘ ‘ . uţ Incului, P»ve Jc ’ facc şi trageri cu 

preluarea dc către protopop ^ ^ caru.a se

fi folosite la ccrcmontalu • 0rtodoxâ Română” , nr

Cermei, la 25 octombrie 1946 
Administrator protopopesc,

Atanasie Căpitan,
Preot în Apateu

Asemenea multor comunităţ i din judeţ ul Arad şi localitatăţ ile: Şomoşcheş şi 
Cermei prin credincioşii Bisericii Ortodoxe au realizat colecte dc bani şi cereale pentru 
„înfometaţ ii din Moldova” .357

Intr-un Raport al Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe a Aradului, purtând 
numărul dc înregistrare: 1887/1948, se reliefează faptul că în anul 1947 au fost 
catehizaţ i în Protopopiatul Cermei-Apateu un număr de 1364 de şcolari (din: Cermei, 
Şomoşcheş, Apateu, Berechiu, Şepreuş, Moţ iori şi A. Iancu).

în decursul anului 1947 s-au efectuat reparaţ ii exterioare la Sfânta Biserică 
Cermei şi s-a înlocuit acoperişul din tablă cu unul de ţ iglă.

La sfârşitul anului 1947, după 30 Decembrie, aşa zisa abdicare a regelui 

Mihai,forma de guvernământ devenid cea de „Republica Populară Româna” , noua 
Constituţ ie, votată de Adunarea Naţ ională, în articolul 27 consfinţ ea: „Libertatea 
conştiinţ ei şi libertatea religioasă”  sunt garantate de stat.

Cultele religioase sunt libere să se organizeze şi pot funcţ iona liber, dacă

cărţ i au
în această situaţ ie dc

prin care se cerc 
urmau a 
tunul!!

. 1- 12;

- revistelc: "Biserica 
în anii 1949-1950 au aPault 1 „ m, j. |0. 

“Ortodoxia ", nr. 1-4; “ Studii teologi .

I, Editura 
\ 661 

1807-
anii W^g ’̂eşh! 2006, pag 

Rom̂ -iiculn‘rii" aliona,e~!5“ A E.O.R.Arad, doc IV  -61 -1948 /to„
“  Alexandru Morarii, Biserica Ortofa Ortodox®; 

Institutului Biblic Şi dc Misiune * Bioadai 0̂'

unui

356 Adresa 137/ 6 noiembrie 1947, Adresa B. O. Şomoşcheş, Dosar 1947
357 Ioan Nagy, Biserica şi Şcoala Şomoşcheş în unitatea axiologică a românilor, studii şi 

cercetări monografice, Editura Universităţ ii Aurel Vlaicu, Arad, 2012, pag.39-40ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3  fii)
Vasilc Popcangă,
1948, Ed. University press
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cu „Crucea ann Ihca Dorel Rus, Biserica Ortodoxă din Apateu, la
ceas aniversar -1910-2010 p 70-83). A decedat m 4 iulie 1984, în oraşul Deva

Conform Leg,. 221/2009 urmaş,, preotului Ioan Poleacu au obtinut reparaţ ii 
morale din partea statuia, roman in valoare de 50.000 de euro, restituirea unor bunuri 
confiscate în anul 1958 şi reabilitarea prestigiului profesional 
Tribunalului Oradea, Internet)

în anul 1958 a început activitatea de pastoraţ ie, în Biserica Ortodoxă Cermei, 
preotul Octavian Ţ olca, iar doamna preoteasă VeturiaŢ ole, funcţ ionând ca învăţ ătoare
la clasele primare.
preotul s-a remarcat pi in conduită deosebită, pozitivă, activitate misionară de excepţ ie 
şi o postura de preot model.

Deşi erau anii de regim comunist, cu tentă ateistă, preotul din Cermei şi 
mirenii devotaţ i credinţ ei ortodoxe au susţ inut Biserica Cermei, făcând periodic lucrări 
dc întreţ inere a bisericii, a casei parohiale şi a cimitirului ortodox, 
în aceşti ani au cântat la strană, cantorii: Nicolac Gudiu, Simion Avram şi Petru Chiş şi

Şi cărţ ile: “Apostolat social “
“  30 de zile în U. R. S. S.”
“Cuvântări Bisericeşti “
“Biserica Ortodoxă Rusă şi Războiul pentru Apăiaiea 

Patriei” şi social (Hotărârea
“ Almanahul Patriarhiei Ruse pe 1950”
“Filocalia’

In Adunarea Eparhială erau reprezentanţ i ai parohiei Cermei: dr. Emil Micloşi, avocat 
în Arad si Ioan Chera, proprietar în Arad.

In 15 martie 1950, prin Adresa nr. 15 din 15 martie, preotul Teodor Tileu 
iniţ iază împreună cu credincioşii din Şomoşcheş organizarea unei „misiuni religioase”  
în parohie, în 25 si 26 martie, invitând pe înalt Prea Onorat Părinte Vicar dr. Ghcorghe
Liţ iu şi pe Diaconul Dumitru Dancău, explicând că în 1948, la Sfinţ irea Sfintei Bise 
din Cermei, laihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*3 61

nci
luaseră parte mulţ i credincioşi din Şomoşcheş, oamenii au rămas 

impresionaţ i dc predica diaconului Dancău şi doresc să-l invite în parohie să slujească 
3laturi dc preotul paroh, Teodor Titeu.

in tenS i!™ .,» ,” ' d“ " ţ '* |in“  re lig ioasă ", da r exp rim ă rile S i

P“ t,V 0 *  * « te * « W  s fi” |ir i .

Deşi preotul Ioan Poleacu, a scăpat de securitate si de miliţ ie în anul I 940 
reuşr, » scape „50, eănd raci,», fiind e. ase,ii"'p„s,” l  radi. F r

.ite SJK*^5S2."iî£ pr“ ni “  ""- 1 «VI
grea. După eliberarea din închisoare preotoi“ PoleT^T' 7 
dm anul 1966 până în anul 1968 Preotul Ioan PnlJ - S UJ'1 parohla Moc,rla 
în localitatea Cermei, unde sRa tăcut studii,f ” * la 5 decembl'ie’ 1905'

Teologic, obţ inând licenţ a de preot si numirea în JT™6' A absolvU Facultatea de 
anul 1934. A slujit şi în parohia lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAvrZTâncuîldin COmuna Ccrmei’ în 

patriotismul şi spiritul de dreptate l-au determina^- 946‘ 1948' Crezul său- sfânl'

constru.au socialismul, prin colectivizarea agricultur i si î'ntr-!,'n C°nfl'Ct CU CC' C!"'C
fost condamnat la detenţ ie politică, dar a av Ş lngradirea credinţ ei creştine. A 
câţ iva ani chiar în parohia Mocirla azi sniiiM/!0^' Să. fic acceptat şi să slujască 
dăruit cu tom! bisericii şi credincioşilor din Mn 'T ■ °'d'’ ' Au Posl and 'n carc s'a 
etedinţ ei şi jertfelniciei ortodoxe. Meritele sale T *' ^Vlam lancu, ridicând ştacheta 
aspire la o parohie mai marc si în acelaşi . Isi0naie Şi pastorale l-au îndreptăţ ii să 
ianuarie 1968, este instalat, ca preot parol, înP “ * prete,1tii mai multe. Aşa, la 12 
funcţ iona până în anul 1980. A rămas înscris ?mUna .de frunte’ Apateu, unde va 

multiplele acţ iuni şi realizări manageriale de ren"1 e'0"3 fericii din Apateu prin 

case, parohiale, prin activităţ ile sale misionare nrin',3 " ?‘ între!inere ale bisericii, ale 

co a orare ună cu Consiliul parohial cantor'  ̂° pastorat>e de excepţ ie, printr-o 
credincioşii parohiei, organele locale de partid d ' , 'SCricc?li - epi tropii bisericii, 
decembrie, a fost d,stins cu distincţ ia- Preo Iro aslfel că în anul 1977 la 22
Aradului, lenopolei ,i Hă]mgi„ lni; Episcopiei

care

Nicolac Avram.
întărirea regimului comunist din România s-a exprimai şi prin politica de 

intoleranţ ă faţ ă dc organizaţ ia religioasă „Oastea Domnului” , cândva fala bisericilor 
ortodoxe. Prin Adresa nr. 463/1959, preoţ ilor din Protopopiatul Ineu li se ordona să 
tolereze astfel dc manifestări, decât eventual sub tutela preotului paroh şi să nu se facă

predici de către mireni.363 .................................
Şi tot ca o creştere a influenţ ei politicului în viaţ a bisericii, voi prezenta doua

teme ce au fost impuse preoţ ilor spre dezbatere, în 21 februarie şi 29 aprilie 1959 şi

nu

carc vizau:
„Conştiinţ a creştină şi războiul1 
„Coexistenţ a paşnică a popoarelor europene

Pentru aceste teme preoţ ii trebuiau să conspecteze şi

a,trcl rsE* a
patrimoniu biscric^- »! calendansuc

era dc o lună de zile, documentele fiind întocmite■cmnatea expresă de a se 
Surprinzător dm punct dc vcdeic tstori ‘„P‘ .. a specificat şi anumite 

distruge „sigiliile dc cauciuc cu stema K..I.
documente carc nu trebuiau inventariate. _ ^ anj de ţa Marea Unire clin

în anul 1968 în fiecare biserică s-au sărbători mândria locală s-a impus prin
ai™l 1918, penlm credincioşii din Cermei şi Şomoşci ^ la Alba falia, fapt

acea participare numeroasă dc localnici, la aiCc

să consemneze individual,

subliniat de preotul din Cermei. păşcuţ .
*n aceşti ani au slujit ca epilropi: Ioan Avram şi _oal ^ gjscricii Cermei, s-au 

în anul 1969 s-a reparat zidăria extenoaj ‘ â s_a înlocuit uşa / 
ferestrele de lemn cu altele de metal şi Stic a c

înlocuit 
dc intrare la

a fost distins
-------------------- —----  . , • 1059 Pachet 1959

Adrcsa B- O. Şomoşcheş, Adresa 463/ 24 n0,embrl ’1959, Pachet 1959 
*  Ad^a P. O. Şomoşcheş, Adresa 85/ 1959 şi A**»

A- R O.Ineu, Adresa 322/1965,din 20 august,

362 £!rCSa ^l9317 30 ianuarie 1950, Adresa B 
Adresa B. O. Şomoşcheş, Pachet 1950 ®-Şomoşcheş, Pachet 1950
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odăjdii din brocart albastru model gri deschis, căptuşite cu brocart galben, donate de 

familia Vcsa N,colac din Bucureşti, m anul 1966, un rând de odăjdii preoţ eşti din 
mătase galbena, cu modele aurite, căptuşite cu galben şi catifea neagră;

Stihare confecţ ionate din pânză albă cu broderie;
. Un potir, din argint, înălţ imea cupei, 10 cm, având gravuri în stil bizantin, greutate de 

437 de grame, cumpăi at în 1962 de la Depozitul de obiecte bisericeşti al Episcopiei
Aradului cu suma de 500 de lei;
_ piscuri - din aramă, fiecare cu greutatea de 20 de grame;
. steluţ e din aramă de 20 grame;
. Cădelniţ e-din metal comun, nichelat, una de 280 de grame şi una de 480 de grame; 
-Trusă de botez, de aramă de 580 de grame;
. Coroane de cununie- din tinichea de 240 de grame;
- 3 cruci- una din metal nichelat, înaltă de 22 cm, una de lemn sculptat, dimensiunea de 
97/10 cm, donată de Toma Pantea, la 18 ianuarie, 1962, şi o cruce de lemn vopsită 
maro cu Icoana Răstignirii;
- Chivotul -din lemn de brad, sculptat, vopsit gri, de dimensiunile 90/47 şi grosimea 

dc 0,42 cm;
- Cutia pentru 
Cuminecătură, tot din metal nichelat, dc 190 dc grame;
- Sfcşnicc-din metal comun, nichelat cu 3 braţ e, greutatea 154 de grame şi

dimensiunile dc 45/38 cm; ~
-Proscomidierul-din lemn vopsii gri, închis, înalt dc 1,95 cm şi laţ imea de 1,M) cm,
- Linguriţ ă dc aramă şi una d.n metal nichelat, cu greutatea de 35 dc grame şi lungimea

dc 17 cm;
- Candele- din metal comun, nichelate, cu bec electric,

- Un candelabru din metal comun, vopsit cu bronz, cu documente si
în anul 1976 s-au predat Arhivelor Naţ ionale, d,n Arad multe documcnte şi

dosare dc valoare istorică şi documentară. Amintesc cateva dintre. aces . •
-ordine, circulare, pastorale, rapoarte, corespondenţ a pentm an 89 1895,
.898; .899-1900; 190M905; 1906-1909; 1910-1914; ^j^O;

-ordine, circulare, rapoarte şcolare pentru anii. JIHGFEDCBA^ q .
-situaţ ii statistice ale parohiei, pentru anii 1912- ^ <- ^ cuitcle neoprotestante,
-ordine, rapoarte, situaţ ii statistice, corespondenţ a cu p

pc anii: 1907-1912; . , u bisericeşti pentru
- conturi anuale şi rapoarte dc venituri şi c^e 111 .q 9q .
1901-1905; 1906-1909; 1910-1913; 1914-1917; 19 

■ registre dc intrare ieşire : 1891- 1915; 1915- »1006-1922;
■registrul botezaţ ilor, pe anii: 1784-1846; 190 

■registrul cununatilor, pe anii; 1905-1938, ţ ono. 19081935;
■registrul răposaţ ilor, pc anii: 1826-1848, 1 ’ au fosi predate la 8 apiilie 1 >

Toate aceste documente dc mare valoatc îs 

conform procesului verbal nr. 307.
A lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfoita biserică din Cennei 
Revoluţ ia din 1989 a descătuşat 

avut voic să meargă la biserică (profeson 
Primărie). Având libertatea credinţ ei şi

bărbaţ i, s-au înlocuit burlanele, s-a învelit turnul cu tablă, s-au înlocuit crucea de la 

turn şi ferestrele. Valoarea acestor lucrări a fost de 60.000 lei.
Semnificative ar fi pentru această perioadă, informaţ iile despre construcţ ia 

casei parohiale. A existat o veche casă parohială înainte de anul 1900. în anul 1927 s-a 

construit o casă parohială noua din văiugă, aceasta s-a deteriorat în timp si în anul 1 97q  

fost spartă şi a început construcţ ia casei noi, cea actuală. Casa parohială în 
valoare dc 150.000 lei (dc atunci) s-a ridicat prin contribuţ ia materială a celor 400 de 
credincioşi ortodocşi din Cennei şi efectuarea a peste 800 zile dc prestaţ ie, ]a 
construcţ ia acestei casc parohiale.

Casa parohială este zidită din cărămidă, are trei camere, bucătărie, birou, şi 0 
cameră pentru arhiva parohială şi biblioteca parohială. Treptat s-au mai construit
anexe, magazii, coteţ e, astfel că astăzi casa parohială este modernă si cu toate utilităţ ile 
vremurilor noastre.

aceasta a

In ann 1978-1979 la inventarierea arhivei şi a cărţ ilor vechi din bisericile din 

fermei şi Şomoşcheş s-au găsit cărţ i vechi, rare, dc către directorul Muzeului Judeţ ean 
Arad, pr0feS0rul de mare calitate profesională şi dascăl de renume muzeograf

Cărţ i rare descoperite în Biserica Ortodoxă Cennei:

Sf. Cuminecătură-din metal comun, nichelat, de 95 gr .trusa de Sf.

Străjer
Evanghelie -1807;
Triod -1859;

Octoih cu calavasii- 1826;
februarie, martie, noiembrie, şi decembrie.' ̂anUl l8°4'1805’

Pen’ i’şorLretsublrnl^ur^^o^ic-^Comun^C13 Tc°'0gia °''todoxă’ "

1480 sunt agricultori iar 550 lucrez *u .• • Ferrnei aie 2030 dc locuitoi 
470 de familii dc ortodocşi, 180 familii  de mmT ,V,lă^ meserii. Parohia Cennei arc 
suflete dc adventişti. Relaţ iile dintre culte si rr  a° ^ suflete de baptişti şi 40
de respect reciproc. Consiliul Parohial si SUnl ecurnenice, prieteneşti şi
activează administrativ şi pastoral Cu cnrin' V Par°^â a*c Bisericii Ccrmci 
cooperatiste (C.A.P.Ccrmei, Cooperaţ ia de r clcdincioşilor şi al unităţ ilor 
realizat lucruri frumoase, în parohie. Sfânta BiscZTr Cemiei’ lA.S.Cermei) s-au 
ş. m exterior, a fost electrificată, împrejmuită c !  1 ?ei 3 fost garată în interior

li"  lm.4 dc„  „ c f'dldc b®»!i  Plasa dc sârmă,

1970-1980 erau următoarele: B,scnc“ Ortodoxe Cermei din anii

- Anlimisul este confecţ ionat din malaci oiuihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fa  s fin ţ ii dc firea S fin ţ im , Ep i d im cns inn ile dc 6 0 /4 2 cm  „  .
t?  ”  “  ton ii S i pn ic rca lf S *"'» "*< » = » in sc rip ţ ie :

s,r i ţ aunss*!* hCc» Preo ***%« fa in a n id  , 6 7 6 , « JS ft.  ?

Z£2£ **»■  <*« c„ a„ „  , ,c ac Co>ne!ia Ciucurită din a i atlas 8albcn ?’ brocart
Arad’ în anul 1959, un rând dc

1 7 7 3 ;

pe lunile: ianuarie, 12 braţ e şi înălţ imea de 1,24 m.

preot,
care

viilolul  

:‘ i, din

anii: 1893-1897;

. cctălcni caic ani de zile n-au 
sufieţ ele„ si f„„c ţio„»ri dc la
(fţ SS-ecaseâ mei, -cCual,

Mare Mucenic

1 9 4 1 95



intrat în biserică, s-au alăturat bisericii, au depus obol mateiial şi spiritual în slujba 
bisericii.

Ccrmei, după cave cu gandunle .nalte de slujire bisericească, paşii l-au purtat spre 
Seminarul Teologic de la Caransebeş, unde prin sârguintă si spirit de cunoa te e a 
adâncit problemele dogmat.cn creştine şt avid de învăţ ătură nu s-amulţ umit cu atât ci a 

continuat sa studieze la Institutul Teologic din Sibiu. Era prinţ 
iarâ în care te formai ca preot.

Legăturile sufleteşti nevăzute şi stăruitoarele îndemnuri ale preotului Octavian 
Ţ olea l-au ajutat sa termine şi sa se încadreze ca preot paroh la Honţ işor. Aici şi la 
Brazi a slujit cu spiritul permanent deschis şi a propovăduit cu dărnicie, dreapta 
credinţ a, rămânând în sufletele ccloi pe care i-a păstorit, aproape un deceniu.

fiind un pieot înzestiat cu voce, cu dar muzical, cu meşteşugul tainic al 
predicii, a aspirat şi a reuşit să vină în satul natal, Cerniei. Deşi există o vorbă, în popor 
„Nu-i bine totdeauna în satul tău preotul Lazea nu s-a speriat ci cu multe ambiţ ii a 
venit şi a făcut atât dc multe încât se poate spune că a dobândit dimensiuni neobişnuite. 
Mai mult ca orice, Noua Biserică este aureola preoţ iei sale. A fost distins cu Brâu 
Roşu şi gradul dc iconom stavrofor.

Alături i-a stal şi-i stă doamna preoteasă Anca Lazea cea care ajurat să-i fie 

alături toată viata. Şi iată că Anca, născută în 14.02.1957 este alături de preotul Lazea 
şi în biserică şi acasă, fiind acea jumătate perfectă, pentru un bărbat.

Familia preotului este mândră prin fiul lor, Petre ajuns profesor, în Cermei şi 
de acum cu nepotul cel mic despre care bunicii spun cu drag „aurul nostru” .

Cu siguranţ ă tot cc a realizat preotul misionar Pctrişor Lazea va intra în

au

Cu acest nou imbold a început în anul 1991 constiucţ ia unei noi biserici, î^ 

Ccrmei. Şi spunea părintele Petrişor Lazea „Suntem destul de mulţ i ca să ridicăm um 

lăcaş cu adevărat măreţ , precum ne place să spunem despre Cermeiul nostru.** ^ 
început o activitate febrilă de mobilizare şi strângere de fonduri. Pentru unii ţ ărani a 
fost mai greu, pentru văduve şi cei cu mulţ i copii sacrificiul material a fost deosebit 
dar atunci când vezi ce s-a realizat, oricât ţ i-a fost dc greu, eşti muţ umit sufleteşte. Aşa 

spun acum cermeienii privind „Mica Catedrală”  din Cermei, o construcţ ie fastuoasă, cu 
spaţ ii adecvate cu Iconostas şi mobilier nou, adecvat, cu pictura conformă cerinţ elor 
bisericeşti. In anul 2002, în cadru festiv, despre care au scris ziarele judeţ ene si a 

transmis, Radio Timişoara, s-a făcut Tâmosirca Sfintei Biserici Ortodoxe, din Cermei 
.• lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr După abe ePortun â e credincioşilor ale Comitetului şi Consiliului Bisericesc 
CernieT  ̂^ Comitetlllui de iniîiarivă, s-a reuşit pictarea şi împodobirea BisericiiihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. T .ausus t 2 0 0 8 ’ s'a s fln îil B ise rica C e rm e i, în cu nu n â n d as tfe l 20 de an i de  

c n 1 ''f°"f  U »  îi . c re d in c ioş ilo r „„„d o c *

-m d op îin in S ! C d'"C 0 ,S '' "*  “ "i” '"  * lb“ - * d« ro a d e le ş i’ş i-,

re puţ inele facultăţ i din

Oricine intră azi în Sfânta Biserică din Cermei rămâne impresionat dc tot cc

n ra e ş ir i a i e â „? e eS r£ r  ia li,"" d C

Ş i-a  **•*. ia n r. 5 4 7 , e ş ie om u l ca re

crescut de mic cântând în Biserica Cermei Pn  ̂™ desăvâl'?it ,a saxafon. A

glasuri dc la preotul Ţ olea nc vremea m ,este?le cu mândrie că a învăţ at cele opt
Ca zugrav, frizer şi alte meserii brute, nu era'tcmăt ^ — b'Ser.icilc erau mai g°alc- 

muncă” şi a îndrăznit să meargă în biserică Pânt-T I ’f lncva 11 va Putea °Pri tlc la 
început să cânte Ia strană, la Ziua Crucii în 1974 ^ ° ^ a™‘ ^ aminteşte că a

Mai tânărul său coleg de strană stâna
care a invăţ at dc la Pompil, cele opt glasuri L" 6' Şandor> din Cermei, nr. 596,
având părinţ ii adevăraţ i credincioşi SluJbc' A cântat dc c0Pi! ’
canton obţ mând un atestat specific.’Acum mimrr.0! °d0CŞ1' A absolvil §> un clirs dc
zidar, fiind apreciat pentru munca sa Când cei ?i C P?cum 0 albină Şi ca zugrav si ca 
înregistrez, frumuseţ ea sonoră a „Utreniei” ' S Pe doua voci poţ i doar să
inpnm plan peleodorPâivţ TodoricaPârciuluii’ÎT' L'tUrShii” Strana dreaptă arc
cântecului de strană de la renumitul cantor L  "^58. A  învăţ a, minele

ap.ec.er. Având un i.mbn, plăcut, un ambitus întins ^ deSpre care am cilil mulle 
altul p°ate can,a „cu suflet”. II acompaniază la inele ^ l,’CCe u?01' de 'a un glas la

iă acum 3VCa ,Sl0na r f  3 trebuit uneoi'i să prcdeT  ̂profesorul Nicolae Vlad, 

fidserică*' P  ̂ >"
nca Ş1 poate cânta în Sfânta

vede de tot
cântă la strană adevăraţ i

neuilarc.
frumoasă istorie a credinţ eică au oCermciul şi cermeienii pot spune 

strămoşeşti, creştine, că paginile acestei istorii converg spre deplina concor anta cu

Istoria Românilor.

Vorbind de primi, baptişti din Cermei trcbu.c sa consemnam inceputunk
acestui cult, în jurul ‘anului 1890 şi pornind dc la cctăţ cn. dc nat. om«htatemagl .an. 
Aşa sc explică grupul primilor credincioşi baptişti d.n care au Bcut parte. Ştc

Buday, ŞandorToth, Andriş Liptak şi Ştefan Zui crcScând numărul lor,
Acestora li s-au alăturat treptat alţ i credincioşi di • a fosl cazuj cu ian0ş Tolh
au fost promovaţ i la rangul dc diaconi sau evangic iş • djn Cermei spre
şi Şandor Dcmc caic în perioada 1907-1910 au alias m

unii

cultul baptist. făcut în acea perioadă, în 
astfel a devenit prima casă de rugăciune

casa sorci
Locul dc întâlnire a credincioşnoi s-a 

Maria Mady, dc la nr. 280 (casa dr. Vlad)
Pentru credincioşii baptişti din Cermei. -ntre anjj 1890-1900, în apele

Primii credincioşi baptişti au fost oleza le face înlr-o apă curgătoare 
Pârâului Tcuz, comform dictonului că un botez s botezuri a fost Gheorghe
Precum Iordanul biblic. Pastorul care a săvârşi nj cermei. A fost un lucrător
H°nan din cercul Talpos-Bercchiu-Apateu-Şom°% ^ - nd zcci şi zcci de kilometri
vrcd"ic pe tărâmul credinţ ei devotat misiunii salel P< tivitatca sa. Printre familiile de 
Pc j°s Şi dovedind calităţ i organizatorice şi har im pe Mara Aron şi Nicolae Dci 
Scamă care au intrat în cultul baptist din Cermei din Cermei, pe strada G<

în anul 1907 s-a construit prima biserica bap_ care a ccda.o b.sencn. La 

Mana Modi avea o grad»» g

care

Şi pentru că întotdea
gospodăreşte, aş încheia 

vrednicul preot Petrişor Lazea,
Fiu de cermeicni,

slujeşte şi o este legată de preotul paroh care o 
ls 011c, secvenţ ial, amintind dedin Cermei. 

s-a născut la 19.10.1954, a
absolvit şcoala gimnazială, în nr- 285 unde sora
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construirea noii biserici au participat atât fraţ ii români cât şi cei maghiaii din Cermei.
Serbarea festivă de deschidere a avut loc în data de 4 noiembrie 1909 în 

piezcnţ a a numeroşi credincioşi baptişti veniţ i din toată zona şi satele învecinate dar şj 
credincioşi ortodocşi din Cermei. Serbarea a fost onorată de renumitul cor al baptiştilor 
de Ia Talpoş iar discursurile s-au ţ inut atât în limba română cât şi în limba maghiara.

In anul 1910 au apărut ncânţ elegeri între români şi maghiari, prin plecarea 
multor fraţ i maghiari în alte localităţ i dar şi prin mutarea maghiarilor într-un sediu nou 

nr. 180 (locuinţ a fratelui Florea Sclejan) această biserică baptistă maghiară a 
funcţ ionat cu toate vicisitudinile vremii până în anul 1950 când s-a desfiinţ at. O 
din cei rămaşi s-au integral din nou în Biserica Baptistă Română din Cermei.

De mare importanţ ă consider Adresa 1993/1926, a Prefecturii Arad, prin care 
se interzice baptistului Ioan Socaciu, din Curtici, de a face propagandă, baptistă 
iespcctiv de a participa la anumite slujbe religioase, ale baptiştilor, din Cermei

Spre aprecierea cultului baptist în anul 1926, la 19 iunie, s-au colectat si s-au 
predat ajutoare materiale pentru Basarabia.366
. Semnificativ acestti perioade şi de re|inul esle infirmarea primului cor din 20 
aufE”“ ','nST  *  **»  *  lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA**•  iar mi feiu după ,„„I  1947 d“ ii„  " “

SSS5SKT"p'"" ,n ™‘  per,“ di’ *> <5—  - P^Toot

membrii ai bisericii noastre.
La predarea bisericii de către evrei a participat si ™hm„i A i JIHGFEDCBAa j  

în mesajul său a spus următoarele: „Doresc ca locaşul acesta să fie ca fântâna lui Iacov! 

unde omul păcătos se întâlneşte cu Dumnezeu!” şi zicem noi cei de azi că aşa a şi 

rămas.
Este cunoscut faptul că în timpul regimului comunist cultele baptist şi 

adventist, dar şi altele nu aveau dieptul de a-şi construi biserici, nu se permitea nici 
repararea caseloi de cult, ei au inteizise botezurile, evanghelizările şi alte servicii divine 

în interiorul unoi comunităţ i. Pcisoanelc caic se declarau adepte ale acestor culte 
privite cu ostentaţ ie dc multe oii îndepărtate din funcţ ie, nimeni nu avea voie să se 
boteze sau să se cunune sau să fie numit în funcţ ie de conducere dintre cei practicanţ i 
ai cultului baptist sau adventist. In 1960 s-a intenţ ionat şi naţ ionalizarea bisericii 
noastre, respectiv a sinagogii evreieşti cu intenţ ia dc a se face cinematograf sau un 

depozit de cereale.
Aş mai aminti şi dc faptele dc omenie şi dărnicie ale unor fraţ i ai noştri care în 

anul 1944 au găzduit un număr dc cinci copii, refugiaţ i din Moldova şi care au fost
dc zile dc către familiile: Dumitru Mihuţ ; Aron Gaia;

mai

parte erau

îngrijiţ i timp dc peste 
Teodor Matciaş; Ioan Morar şi Ştefan Stuparu.

Printre membrii dc seamă şi activiştii pc car i-am putea numi „pionieri” ai 
Bisericii Baptiste Cermei trebuie să enumerăm pc Andrei Mara, un credincios adevărat, 
iubitor dc biblic si propovăduitor pc caic îl putem numi stâlpul bisericii noastre. S-a 
născut în anul 1884 şi a fost botezat în cultul baptist la 12 iunie 1907. In anul 1918 a 
fost bătut dc către jandarmii din comună pentru că şi-a susţ inut credinţ a. Şi-a tnceput 

diacon încă din anul 1913 iar în perioada anilor 1950-1956 a

un an

fel de cununii religioase sau binecuvântări ale copiilor ?

- a j3le C Pl?la Cl0nta? a Povestit cum în anul 1941 j « a . a 
neavand dreptul s-o înmormânteze în cultul bantkf T f  (df cdal mama. Rozalia şi 
ritualul bisericii ortodoxe. în această nm-in, i- j  P 3 ape at a Pre°tul ortodox şi la 
fiind construită de văiuguri şi nefiind întreţ inută sTdă'^ BlSer'Ca BaPtis,ă Ccrmcl’ 

rezultate au fost înstrăinate iar altele au fost c f aramat Iar materialele lemnoase 
Au urmat ani în care credincioşii bapli'stwim CatrC autorităţ ile locale. 

Şomoşcheş, alăturându-se lor, au constituit un m i ermei au frecventat biserica din 
Odată cu ostilităţ ile faţ ă de evrei atât T 7 mullmai Puternic şi mai activ.

creat şi în Cermei situaţ ia că aceştia au părăsit fortarf0 na.''°nal câl Pe plan local 
şi sinagoga evreiască). Apărând oportunitatea Hp j .SaU lnlamP^tor localitatea (casele 
Cermei credincioşii baptişti s-au mobilizat au J, SC,C“mpara Sinagoga Evreiască din 

Ş> au acut demersurile pentru cumpărarea acesT' °nduri de cinci milioane de Iei 
proprietatea biserici, baptiste Cemrei cimi, t v de CU,t sPre a deveni 
Holender, Andrei Mara, preşedintele biserici, b'SCncesc repr™> dc Ştefan

sărăH C ^ rCUn0a?tem Că 3nui 1945 a fost un anccon"1 m Mlhu!’ secrelar au realizal
“ C'ŞI f0amete'ar Pcm™ Sunarea dc fonduriund /8''61*’ la sfâl'Şil de război cu 
vacile sau porc.,. Putem aminti de Andrei Mara a CredlncioŞi baptişti şi-au vândut
Zî „Tn ,f° îi Nfcoîae Cioară oare

milion lei; Aron Gaia - 400 mh |ci "  ;>,ae ^  - Sin“ TT *"7

Gheorghe Sas - 310 mii lei ală(, ri a M°rar ' 4<M mii lei r, 'e‘ ; Mlrcea Sas 1
’ ’ a,atun de care cu sume m»; ’ Florea vesa - 300 mii lei;

-------------- mai m,ci an contribuit toii cei 70 de

. 1942 prin care 
se întâlnească 
nu s-a oficiatmei un

activitatea pastorală ca
fost una adevărat pastor al Bisericii Baptiste Cermei.

Alţ i fraţ i cu o activitate meritorie misionară, în calitate dc prcdicaton 

fost: Petre Ţ uplca, Nicolac Morar şi Ioan Chiş.
Pastorii bisericii baptiste Cermei care şi-au 

cultului nostru sunt: Mihai Casnca 1890-1895,
Adam Szucs 1907-1910;
Gheorghe Florian 1895-1933, ^

Ştefan Stuparu 1933-1935 acesta a fost primul roman din Germ 

SUA şi care a slujit cu devotament în satul său nata '
Victor Tcodosiu 01.04.1935-01.1 OM937;
Cornel Mara .01.09.1940-26.11.1944,
Florea Mara 01.05.1947-22.04.1950,

Andrei Mara 22.04.1950-1956,
16.09.1956-15.02.1959,

au mai

onorat menirea şi care au slujitTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s-a cu studii teologice în

Teodor Vidican 
Ştefan Stuparu 1961-1964,
Gheorghe Ţ cţ 1964-1965,
Gheorghe Cociş 1965-1972,

Petru Jula 1972-1980;
Gheorghe Barna 1980-1990 
Cornel Miclea 1990-2002
Ioan Balog 03.11.2002-în piezcn cre<jincioşi, baptişti 

Astăzi cultul nostru numără în jul ce

continuăA.PrCermei, Reg Intr-icşirc, poz. 536/19iunie, J926 , care
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Sc,cjan Ana (Tiţ a Jig&u). In anul 1947 a venit la credinţ ă familia Popa Ignat şi Catita, 
loan cu Măriuţ a, Bej Saveta, tar în anul 1948 Morar Eugenia 

în anul 1945 s-a deschis adunarea în casa lui loanca Nichii lui Morar Petru, un 

frate baptist, cam de un an, (fost sediu CAP) care în final a primit şi el credinţ a AZS.
Apoi, adunarea s-a mutat la Saveta Zaiului câţ iva ani. Ea a cerut chirie, şase 

nrîp bc Srau pe an' 'UC1L1 Perdru cale P^ul a blestemat-o că îşi vinde sufletul pe bani. 
jn anul 1950 adunarea s-a mutat la Ban Petru foarte mulţ i ani, până în anul 1966 când 
acesta s-a mutat cu familia la Curtici.

în iarna anului 1945 după terminarea războiului, pe 8 decembrie fr. Ban Petru a 

înfiinţ at corul din Cermei. El era şi dirijor, cunoscând muzică.
Corul din Cermei la înfiinţ are avea 12 persoane - Ban loan, Ban Ileana, Ban 

Petru Ban Anula, Morar Mărie, Morar Mircea, Morar Eugenia, Morar Nicolae, Selejan 
’ Selejan Saveta, Vesa loan. Vesa Maria.

în timpul şederii la Cermei fr. Ban Petru, om devotat lucrării a învăţ at corul, 80 

de cântări, printre care şi „Hrisl  ne dele fericire, Aud un cor de mii de păsărele, precum 
si Cantata Betlccmului, partitură pe care o cântau foarte puţ ine coruri din ţ ară. în 1954, 

de Crăciun, 16 corişti care nu cunoşteau notele, au cântat Cantata Bettlecmului 49 de

minute, dar Iară rolul lui Irod. ,
Pe 2 Sept. 1956. corul din Cermei a lost la un botez la Şicula tacul m Cuşul 

Alb. unde au cântat la aceea ocazie. La acel botez a fost fr. Tătaru Teodor preşedintele

C°nf Cîn luna mai’sau iunie 1966 corul din Cermei a fost la Incu în Colonie cu ocazia 

vizitei fr. Laslo Ştefan de la Conf. Cluj de care aparţ ineam şi a cantat in a«ai ocaz
Corul din Cermei a cânta, în multe locuri la mmormantar, la mmp ş, la drfa.ţ e 

ocazii festive. A participat de asemeni la difente j^j^ 1 ţ Şepreuşu, ,ocui lll  şi 

Şepreuş, corul din Archiş a ocupat locul I, Cei i

Socodorul locul IV. „ , „  lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\« rasa Vclici,
După plecarea familiei Ban Petru la Cuitiu, a iaiâ  ^ famijj a Oala Dumitru 

spre margine o mică perioadă. Apoi la Somoschcş, uP^j ]a Som0schcş. în

un timp, apoi câteva luni la Calvini, după caic cam ‘  ^ -n bunăvoinţ a lor a
1970 s-a mutat în casa familiei Pârv loan (Vecniu), ni• ţ n care cu ocazia unei 
zăbovit multă vreme, până în (ebruaric 19c \ . £onfBanat pe atunci, s-a
evanghelizări ţ inută de fr. Enghclhart Adam, piese in
mutat în noua locaţ ie unde este şi astăzi (2014). ^ y\rad magazia, primăria a

In anul 1991 s-a cumpărat de la. Rom 1993 s-a primit autorizaţ ia de
concesionat terenul pe o perioadă de 49 ani, iai in â  ^ amintit în februarie 1996 s-a 
construcţ ie nr. 20 şi apoi au început lucrările. Aşa cun area
inlTal în noua Biserică, iar în Noiembrie 1998 a avu brie j 996 de către fr. Adam

Primul botez oficiat la Cermei a avut oc \n avut ioc un an mai târziu. ^
Enghclhart când s-au botezat 8 persoane. Apoi un a marc din districtul Incu avand

La ora actuală Comunitatea Cermei este ce 

!ju raspândiri în jur de 85 membri.
^ Lilie, 2014 realizat şi întocmit de pastoi, fct* U cj

6-11. Istoricul Bisericii Catolice din ^ anu 
Prima atestare documentara a loca ita n an ar

1Sl0licul Marki Sandor, care spune că înainte c <

Bibliei-Cartea Sfântă a neamuluicredinţ a părinţ ilor şi duc mai departe cunoaşterea 
român. Se organizează multe activităţ i cultural-religioase în caic copiii şi^ tinerii 
baptişti pot etala cunoştinţ e şi comportamente creştine din tradiţ ia noastră. Au rămas de 
neuitat „întâlniri cu Fiii Bisericii Baptiste Cermei” la care s-au îeîntâlnit fraţ i djn 

Constanţ a, Reşiţ a, Arad şi S.U.A.
Comitetul bisericesc este compus din: loan Balog- pastor;

loan Zdrângă - reprezentant al bisericii:
Comei Ghinga -diacon;

Vesa

Simion Roşea - casier.
Prezentul material istoric şi monografic a fost întocmit de către Comei Ghinga 

din Cermei, fost tehnician de drumuri, originar din Pâncota dar stabilit în Cermei, 
credincios baptist şi sprijinitor al Bisericii Baptiste Cermei, pasionat de studiul biblic 

personal şi despre care putem aminti cu mândrie, de cermeian că a avut un mare rol în 
asfaltarea şoselei Cermei-Şomoşcheş, încă din anii 1973-1974, când acest drum 
judeţ ean nu era planificat a se asfalta. Aş sublinia că domnul Cornel Ghinga a suferit la 
serviciu datorită credinţ ei sale şi că la un moment dat a fost schimbat din funcţ ia de şef 
de şantier în cea de şef de echipă, retrogradare de tip comunist. Ţ in să-i mulţ umesc în 
scris pentru informaţ iile oferite la realizarea acestui material.

6.10. Biserica adventistă de ziua a şaptea 
_ jn anul 1925 sc mulă dc Ia Şepreuş la Cermei familia de adventişti Ban Pavel 

Ri2rvVL mTTLaCelc 13 Cemei nU mai erau alp adventişti ei frecventează

“ fc --

în anul 1931

Petru

răspundea de Câ^uf JIHGFEDCBAmS?dfeTceas ̂zoS S™’ Predicat°r din SUA 

Adventiste, fr. Ban Pavel fiind ales p!S «iTp^pT- ° 

fost ales secretar, iar pastor era fr. Popcscu Aceasta î i ™ lngI"er de ,a Curt,cl a 
luni. In tot acest timp de la primul adventist h Pn lplal doar Pentnl cateva
1931, câteva luni a funcţ ionat grupa la Cermei în ar' Pa"am anU' l945’ doar în anul 
casa fr. Ban Pcvel unde se adunau si cei din Sn ,peuoada Sunarea s-a tinut în 
Pavel, Buduşca, Tarcea, Brânduşe, lata lui Foto^n/ (<‘2l°ară> VSIean’ Memete
adventiştii din Cermei s-au mutat la Somosches °h‘Ca Evi)' Dupa câteva llinl
dc început, fratele Crişan Pavel, a locuit cam 2 ani i» r™  aC°-° erai1 niulU- în perioada 

Primul ccrmcean care a primit credinţ a a 1 T™1 flind Iucrator misionar.
Morar Mircea şi Nicolae. El fusese mare vas I a f°St Morai' Crăciun, tata lui 
Crăciun, apoi Pavălu lui Buchelt Toma Gh 3 S^ln’ K â doilea a fost Selejan

S0’ la, ^ soacra lui Moţ Petru a lui 

In momentul când Morar Crăciun a dorit să ,i - 
adventişti, preotul Poleac loan l-a lovit pe acesta a lransfeml dc la ortodocşi la
adventist şi a refuzat a-i face transferul dc la Bise”  în piept fiindcă s-a fâcul
final însă problema aceasta s-a rezolvat. A mai „  nca, 0rtodoxă la cea Adventistă. în 
Catiţ aşi nora lui Ghe. Floriţ i. cnit adventişti Sărac Gh. cu soţ ia

După terminarea războiului - d “
foncţ ionat separat deschizându-se adunareTşj Ţ in945 ' Ceie două comunităţ i au

anul 1936 a primit botezul Ban loan şi Mihai ^ suficicidi membrii. în
botezat Morar M.rcea, Nicoiac şi W  « *  Ban Pavel. î„  anu| 194l s-au

U45 Morar Florica, iar în anul 1946

care

Chirai.

Hărdălău

1 1429, afirmaţ ie făcută dc 
unui oarecarefi aparţ inutihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITOLUL VII SPORTUL ÎN CERMEI

nobil pc nume Fracas, iar apoi familiei Marothy.
în a 11-a jumătate a scc.XV este înglobată în domeniu ^ , .

Prima biserică catolică din Ceratei este consemnata la 17b6 (Şandot Markt, Op 

cil, voi II,pag.745), . . , ,
Vechea biserică devenind neîncăpătoare este demolată, iar in anul o rag pentru 
prima data clopotele noii biserici. . w

Prima biserica a fost construită de groful Fascho Janos, avand şi o cuplă, 
din anul 1818, din ziua de 25 iunie îi va adăposti rămăşiţ ele pământeşti.

Noua biserică, construită de Fascho Jozscf, este o combinaţ ie a stilurilor 
neogotic şi romanic, făcută în întregime de cărămidă, şi închinată Sfântului losif si 
Sfintei Tereza a Pruncului Isus.

Iniţ ial biserica a fost prevăzută cu două altare, cel principal închinat Sfintei 
Familii si cel secundar, din dreapta închinat Fecioarei Maria. Abia în anul 1956, după o 

sula dc ani de existenţ ă, este construit în partea stângă un altar închinai Sfântului Anton 
de Padova, donaţ ie a credincioasei Farago Matikla.

Tumul are o înălţ ime de 31 dc metri, adăpostind cele doua clopote, donate de 
fiul grofului Janos. Fascho Jozscf, si cele 3 ceasuri fabricate la Budapesta. Actualul 
clopot mic este o donaţ ie a comunităţ ii evreieşti, după cc primul clopot a fost furat între 
cele două războaie.

Orga bisericii este cel mai probabil adusă din vechea biserică, iar în anul 1966 
este reparată şi i se aduce o nouă claviatură de la Budapesta.
A contribuit la bunăstarea bisericii şi nepotul grofului Janos, Fascho iVIoys Sondor.
deputat al Ministerului dc Externe al Ungariei, înmormântat în cripta bisericii alături dc 
soţ ie şi dc întreaga familie Fascho.
Crucea din faţ a bisericii datează din 10 aprilie 1866, şi este o donaţ ie a unui aşa nuntit

în anul 1900 apaţ ineau de biserica 
1910, 1349 de persoane.

- L‘  - •......

ars “ »• *
Ccrmei dc peste 40 dc ani. doamna Ana Farago. ' * 111 ,eţ lne Blscnca Cal0,ică d,n

1 cetăţ ii Gyula din Ungaria.
Informaţ ii lapidare, din anul 1926, specifică faptul că la Ccrmei s-a amenajai 

teren dc sport şi unul specific de tir. Sunt tentat să cred că acea perioadă se leagă
- suCCesele sportive deosebite ale unui sportiv de performanţ ă din Arad şi anume Ioan 

ovici cu rezultate spectaculoase, naţ ionale şi internaţ ionale obţ inute la tir. Apoi
° n popovici a înfiinţ at Asociaţ ia Sportivă de tir, C.S.M.din Arad si a devenit antrenor 

dc tir pentru mulţ i ani. Cred că a fost un impuls ca în multe localităţ i să se înfiinţ eze

terenuri delii- 
în 1/7 iunie 1926 şi în

Apoi cunoaştem din istoria fotbalului că pe lângă „Marca echipă U.T.A. (1899) 
înfiinţ at echipe în Ineu, Pâncola, Curtici, în jurul anului 1920. Dacă la Ccrmei nu 

,tem consemna înfiinţ area unei echipe dc fotbal suntem siguri că fotbalul s-a (acut 
'•unoscul si s-a practicat şi aici. Ştim sigur că la marile sărbători tinerii din fiecare 
localitate au organizat competiţ ii fotbalistice sau cu alic ramuri sportive tocmai pentru 
n JIHGFEDCBAq c recrea si a da prestanţ ă propriei lor valori. Cunoaştem şi am trăit dc multe ori 
rivalităţ ile locale dintre Ccrmei şi Şomoşchcş, sau Ccrmei şt Apateu sau Ceratei şt 
Şeprcuş şi avem convingerea că în decursul anilor s-au jucat ocazional astfel de

"  Mbllă *.  Cer mei, p,in po,cS,ilo „no, var»,a, -*-**?£ ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-  '» - '■> « »« - r
denumirea de KC. Cei met, apoi in anii Petru Andrieş, director
astfel dc echipă. Bănuiesc şi rezultatul muncii a primăriei Ceratei consemnează

*<** o—  X™  ffiîKS  .. ™ » lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmm.
punclual, problema formarii unor cohrpc dc fcnbaUi^uiim o  ̂ ^ a„ gaja,.
participarea la concursurile dc acest gen. Şi întâmnht.
trebuia să fie realizat, putem crede că aceste lapte s au ^ voj vorbi prin prisma

Despre înfiinţ area echipei de lolba , in ‘ dc constjluire a echipei dc 
propriilor amintiri, fiind unul dintre iniţ iatoin | * mod direct la pregătirea
fotbal clin Ccrmei şi unul dintre cei caic am ac. , Arad 
documentelor, după care am fost delegat al c u u U1 «n anjj 1968-1969-1970, în

Pornesc cu un mic preambul prin care al™ , . ţ jncrj dascăli precum: Nicolae
Şcolile din Ccrmei şi Şomoşcheş s-au încadra mc pjnţ a şi Ioan Brandibur,

Vlad, Ioan Mîncran, Ioan Nagy, Virgil Lazui L ^ câţ iva ani vechime: Ghcorghc 
alăturându-sc unui nucleu dc tineri profcsoii, eu _ ^ sp0rt.
Irimeş, Vasile Leucutia şi Ghcorghc Pop, toţ i un _ mccjun 

în această conjunctură s-au organizat m< j flZice şi 
*:  Apatcu, şicul., iucu ,i Boli». Au <*•
unnale de obişnuitele petreceri şi momen c Ghcorghc Irimcş şi

Cum în acest nucleu erau câţ iva Prê  ^ tă şi dc autorităţ i dc 
Persoane care excelau în fotbal a apărut idea i ■ )ângâ nucleul de profeso i 
0 echipă dc fotbal, a comunei Ccrmei în

careihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 6 SCcrmei a avut loc un concurs de automobile.

s-au

că la 14 martie 1958 a avut loc o

iomano-calolică, 991 dc credincioşi, iar în

odnar.

i dc fotbal cu profesorii 
distractiv - recreative

i Ioan Brandibur, 
a sc înfiinţ a

i 675 din 1926
367 . . 737 410 Şt

A.Pr. Ccrmei Rcg, intr-ieşire, P02, QU
A.Pr. Cennci, Reg intr-ieş. Poz. 420/19-6
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în anul 1974 în echipa de fotbal au fost promovaţ i 
Ccrnici şi probabil aceasta este explicaţ ia că plecând

mai mari din Liceul Ccrmei, selectaţ i şi anticnaţ i în modactiva cu succes elevii 
adecvat.

> rnai mulţ i elevi de la Liceul
/Tristea Tuduce) cei nou veniţ i din clasa a noua sl gb^lvenţ" de c'asa a xn'a 

competiţ ională n-au putut să dea impuls echipei şi de aceea la^STcLpTS? 

echipa din Cermei a fost pe un loc mai puţ in onorabil. P ’
Lucrurile s-au schimbat în mod favorabil în Campionatul din 1975 

Cermeiul a ajuns iar pe locul al III-lea. Câteva meciuri memorabile 
Şicula (5-0); Mocrca- Cermei (2-3) şi Bocsig- Cermei (2-4).

Derbiul cu Şicula s-a jucat în 10.09.1975. Cele cinci goluri au fost marcate de 

Petru Suciu, Brudiu şi Lcteş. formaţ ia din 1975 a fost următoarea: portari: Mircea 

Călămari şi Mircea Jigău iar jucători de câmp au fost următorii: Ioan Gudiu, Ioan 

Brudiu, Anton Suciu, Eugen Cristea, Petru Suciu, Ghcorghe Irimeş, Ioan Nagy, Mircea 
Herman, Ioan Fărcuţ a, Adrian Papainog şi Petru Pârv.

Alte meciuri memorabile: Vânători-Cermei (3-3), Seleuş-Cermei (0-0), 
Apatcu-Ccrmei ( 1-1), Cermei-Mocrea (2-0).

în anul 1976, în Cupa României, formaţ ia noastră a câştigat cu scorul de 7-0. 
Protagoniştii acestui meci au fost: Ştefan Nagy (portar) şi jucătorii: Nicolae 

Gudiu, Ioan Maghiş, Petru Marian, Flore Purice, Mircea Morar, Petru Suciu, Ioan 

Suciu, Ioan Gudiu, Ioan Fărcuţ a, Petru Suciu, Ioan Brudiu şi Mircea Călămar. Din 
păcate optimile de finală au scos în fala echipei din Cermei renumita echipă Gloria

Ineu. Meciul a fost

Aşadar, în anii 1972-1973 s-a constituit Asociaţ ia sportivă Gloria Cermei, 
având ca preşedinte al clubului, pe profesorul Ioan Mâneran, secretar al asociaţ iei şi 
delegat al clubului, învăţ ătorul Ioan Nagy, de la Şnioşchcş şi antrenori, profesorii 
Gheorghc Irimeş şi Ioan Brandibur. (Acesta era profesor de sport la Liceul Cermei. Au 
fost ani -1976 când 

amintim: Cermei-în care toate echipele de handbal, fotbal şi atletism, din Cermei obţ ineau premii 
şi locuri fruntaşe la concursurile sportive. A obţ inut peste câţ iva ani transferul la Liceul 
Mihai Viteazul, din Incu unde iarăşi adevăratul dascăl, Ioan Brandibur, a performat 
pi in rezultatele sportive ale elevilor săi.)

Problemele de înscriere, legitimare şi afiliere Ic-a rezolvat Ioan Nagy care avea 
şi cl experienţ a unui juniorat la Fontiera Curtici.
Aş sublinia şi efortul depus la amenajarea terenului de fotbal pentru că atunci locul era 
ocupat de piaţ a de animale, terenul a trebuit amenajat, nivelat iar porţ ile au fost 
confecţ ionate la S.M.A.Cermei.

Despre rezultatele din campionat şi evoluţ iile ulterioare ale echipei de fotbal 
consemnăm detalii de la un adevărat pasionat al fotbalului cermeian, fost si el mulţ i ani 
fotbalist,^antrenor şi susţ inător al fotbalului din Cennci.
r... -Esle, n™eni alhl1 dccâl Mircea Călămar (de-al lui Călămar) nepot al

*  lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAssszss sxs
Incu, care avea jucători divizionari şi militari din garnizoana

pierdutu cu 3-0.
Ediţ ia 1976-1977 a înregistrat câteva derbyuri de 

şi emoţ ională, bucurii pentru suporterii din Cermei cârc 
stadion, exaltau la fiecare gol marcat şi sufereau la fiecare înfrângeie 

bucurie următoarele derbyuri: Satu Nou- Cermei (2-2);

valoare fotbalistică darmare
veneau meci de meci la 

. Rememorăm cu
Intr-un recent interviu, Mircea mi-a spus următoarele- 
„Despre înfiinţ area echipei de fotbal puteti 

Nagy, eu fiind elev, voi aminti că înainte de în ’ 
împreună cu alţ i tineri din Cermei

vorbi dumneavoastră, domnule 
nrfnnH 1 c?.pefea campionatului din anul 1973

ne-am mobilizat şi am participat, în varăjB^Sla ° edlipă dC f°tba'

Nicolae Vlad, secretar U.T.C., de atunci ” ^ organizată de profesorul
Cermeiul a căştigat-o. La Arad’ am ajuns înLmir \ °rgani2at faza locală pe care

constitui! primeleTrofee ^na e op!,nând Locul al H'-lca şi ° 

fotbal din Cermei. Printre premiile obţ inute a fost P™a mcuraJare pentru echipa de 
Despre începutul de campionat judeţ ean JIHGFEDCBAh !Î de echiPament sportiv, 

meciul inaugural a fost cu echipa din Olari srn i r & ’ d’n a? Putca aminti că
echipa care a jucat a fost unnătoarea: Ioan ArdelpIU r"13' Pind 5-1 Penlru Cermei iar
Cristea, Flore Purice, Sabin Tuduce Ghenrohr- Nagy’ Craciun Morar, Eugen 
Tuducea, Adrian Papainog, Mircea He’rman if!M™ eŞ’ Anton Suciu, Gheorghe 
H“ t- " Maneran- Petru Pârv şi Gheorghc

Cermei- Tăgădău (2-1);
Cermei -Şilindia (3-1);
Ccrmei-Bocsig (2-1);
Cermei- Hălmagiu (3-1).
De remarcat este faptul că în acest an a venit 

jucător, un talent autentic, om dc gol, numim aici pe Şan or meciul cu

Aşa se explică şi faptul că in aceasta c < golurile fiind marcate de 
F°rcsta Bcliu a fost câştigat la Cermei cu scoiu meciul cu Şicula a fost
Şandor, Papainog şi Călămar Ioan). Tot în Cupa o‘ ‘  ^ candor-2, Fărcuţ a-2,
câştigat cu scorul astronomic de 11-0. Golurile au os memorabil şi dificil  joc cu 
hiducc-2, Papainog, Călămar-2 şi Suciu-2. A uiraa n colurile marcate de Şandor şi 
0Joria Incu pe care echipa noastră l-a câştigat cu
Papainog.

it la Cermei dc la Arad un mare

medalie de bronz care au

a fostFZ Arad, meci jucat la Vladimircscu

metri) cu scorul de^i ^  ^  ^

“  . i dP atunci: Bodea, Maghiş, Gudiu,
mândrie lotu c pjrV] Marian, Loali şi
•apainog, Fărcuţ a, ^  propulsând echipa

veniţ i dc la Arad şi au activ

terminat pelocui al K 0Ssd^K!^^i.?Vând Gorile alb-albastru a 

Pnmaria Cermei a asigurat transnormi ■ f  Ş* Tlpari’ locuI I. 
rânduri de echipament şi un rând de bocanci de ftfthT nbitrilor- S'au asigurat două 
Ioan Blaga. casier al primăriei era un împătimit Ui bDm parlea Primăriei Cermei, 

se bucura dm tot sudatul în meciurile de ac s "s u d f°lbal’ ^porter care suferea

13in păcate semifinala judeţ eană cu
P’cidut la roata norocului (loviturile de la 11

în anul 1979, echipa dc fotbal din Cermc 

Promovare în Liga a IV-a. Amintim cu :
‘gau- Cosma, Căprar, Băuse, Poleac, PaPain°S’
,1Ca- Ultimii  doi erau 
noastră

i atinge

sau
oi erau 

spre succese.TSRQPONMLKJIHGFEDCBAii : m deplasare.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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perseverenţ i în lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApregăCe™e‘ Pr^sem campionatul cu câteva meciuri amicale

începerea campionatului, a fost o prestaţ ie slaL^cVori, accşSmTchlmăton ca" 

vremea. De aceea se zice ca c frumos fotbalul că e plin de surprize'”
Despre baza sportivă am vorbit chiar în zilele trecute cu administratorul 

acesteia: Marcel Şcrbanom. Cu amabilitate nc-a arătat şi nc-a descris următoarele: 
„După cum vedeţ i la ora actuala avem o bază sportivă minunată, am putea s-o numim 

,,Super bază sportivă”  pentru că avem două terenuri, unul natural de fotbal, omologat şi 
avizat şi unul artificial de handbal şi tenis, folosit şi pentru antrenamente ale echipei dc 
fotbal. Avem vestiare cu condiţ ii de divizie şi v-aş ruga să observaţ i că pe lângă sălile 
arbitrilor oaspeţ ilor şi gazdelor există grupuri sanitare şi duşuri pentru fiecare 
compartiment. Există încălzire centrală apă caldă şi rece, există o sală de conferinţ e, 
există o terasă pentru vizionarea meciurilor. Avem o tribună acoperită cu 100-120 de 
locuri cu scaune moderne şi cu protecţ ie. Mobilierul este adecvat fiecărei camere şi 
fiecărui compartiment, lumina şi culoarea sc împletesc în frumuseţ ea estetică a 
vestiarului. Am dat importanţ ă şi valoare amenajând şi o bucătărie proprie, precum şi o 
sală dc mese. Pe pereţ i sunt afişate principalele momente din istoria fotbalului 
ccrmcian, echipele reprezentative dar suntem conştienţ i că ar fi frumos să avem un 

al fotbalului cermcian, în care să prezentăm toate cupele, diplomele şi chiar 

echipamentul sportiv care s-a folosit de-a lungul aniloi. ...
Iată şi „Certificatul de identitate sportivă” eliberat dc Guvernul României şi 

Agenţ ia Naţ ională pentru Sport, pentru baza sportivă Cermci, certificat valabil pe o 
perioadă nedeterminată şi menţ ionând secţ ii de: fotbal, volei, tenis, tenis de masa, şah, 

handbal, baschet Judo, popice, tir cu arcul şi înnoi. Vă rog sa observaţ i ca prega itrN  

dc finalizare la don. bazine de tac, nani pe.» “ P|te

Pentru promovare s-a jucat un meci cu Mailat câştigat cu 3-0 şi unul cu Tricoul 
Roşu din Arad a cărui rezultat a fost 0-0. Aşa s-ar scrie pe scurt şi fără prea niultc 
epitete promovarea echipei din Cermei, în anul 1979 în Liga a IV-a. Oricum, fiind o 

ligă superioară cu pretenţ ii mari, cu unii jucători îmbătrâniţ i şi alţ ii tineri 
neexperimentaţ i, rezultatele nu au fost de excepţ ie. După 1981, în echipa de fotbal 
Cermei au fost integraţ i mulţ i jucători tineri, 

în campionatul 1984-1985, fost memorabile jocurile cu nou-înfiinţ ata 
echipă din Şomoşcheş, meciuri în care rivalitatea a depăşit uneori spiritul fotbalistic 
dar meciurile au rămas ca o istorie de neuitat, atât pentru Cermei cât şi pentru 
Şomoşcheş. Din anul 1985 se atacă din nou promovarea cu lotul format şi antrenat dc 
Luca, fost jucător Ia Strungul Arad şi Strungul Lipova: Luca, Nagy, Cliiş, Călămar
Bele, Petruşe, Pasca, Vlad, Sabău, Purice, Pârv, Călămar, Căprar, Chiş, Koromy (cei 
doi fraţ i). ’ v

au

In toamna anului 1985, deşi promovată în liga a IV-a, echipa de fotbal din 
Cermei era după şapte etape pe locul I după ce câştigase meciurile:
Gloria Ineu- Cermei (0-1)
Cermei- Macca (2-1)
Cermei- Şofronea (3-2)
Cermei- Crişana Sebiş (1-0)
a Treh„t ?îarîntreanii 1983-,985 ?i '992-1994, Gloria Cermei a activat în liga a IV-  ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

;  10 r r , ” ŞU Ş; r iU  a d 0 i 0am cn i ca re au  m a te r ia l
în aCCaStă P^dă: loan Fărcuţ a,

Cermei. ' ' Ş‘ 1C01ghe Rcntz. Şeful secţ iei dc mecanizare SMA

muzeuTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

!

Selejan^ermelan  ̂™ ^

cazonă dar era greu cu tinerii şi civilii  acest regimdc *1 'mpUnă dlsc,Phna
avem date mai ample din acei ani. 8 dc PrcSallre fizica. Cu regret

Mircea Călămar şi-a continuat destăinuirea- 
„Intre anii 2000-2008 am preluat ccliim

antrenor, ocupându-mă efectiv de maiorii-,i„n ş m'am s^ăduit să fiu manager şi
campionat şi prezenţ a echipei Ia meciuri. Au fostPani-emel°r CC V'Zau ParticiParea în
liga a V-a sau a Vl-a, onoare sau promoţ ie dar' ' Ca'e Gloria Ccimci a activai în ‘ 
menţ in spiritul fotbalului cu tradiţ ie în C • mai Plesus de orice am încercat să 
considerând că nu avem dreptul să lăsăm sn cn ^lmei bucuria competiţ iei sportive 

După cum ştiţ i, domnule Nagyîn anuS'  ̂f°lbalul dl" Cc«™c. 

încercarea de a forma din cele două echipe din c Cand Personal aţ i fost implicat în 
de fotbal, mai competitivă la Cermei, eu în vim,^1™:1 ?' 8omo?cllcş o singură echipă 
echipă cu numele Victoria Cermei şi astfel vrânT* Cle?u'u’ meu am înfiinţ at o a doua 
între Victoria Cermei şi Gloria Cermei Don- ~nevrand am creat o rivalitate locală
părăsit de sponsori a trebuit să abandonez Dv™!.1-"'™ rezistal decât câteva etape,

pornit cu mult entuziasm încercând să folnJl? ^ aVUt 0 exPenenţ ă scurtă...„Da 
realizat şi un proiect judeţ ean cu U.T.A prin mm "T31 jucalori dc 15-18 ani. Am 
14 an, din Cermei Apateu şi Şepreuş pe care le am” a'Uit U'ci gruPc dc de 9‘
Deş, am avut spnjmul marilor glorii de la U T A  Paralel- Pentru U.T.A-
Gheoighe Cura, nu după mult timp activitatea Vîn™?„.D°™dc’ GheorShe Va!‘ ş‘

copiii nefîind destul de

nc apropiem
Pregătim si alte proiecte astfel că sperăm ca sportul cermcian 
satisfacţ ii autorităţ ilor locale, sportivilor şi publicului iubitor de spo .nu

•;

!

am
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8 .L  A sp ec te istorice în Parohia Ortodoxă Şomoşchcş
Documentele istorice cunoscute, până în prezent 

dată comunitatea din Şomoşcheş în anul 1213' "
Samulkezy sau Somoskeszi şi Zamostje.

Prima menţ iune documentară cu referire la parohie aparţ ine anului 1332, când 
apare sub titulatuia Saccidos de Villa  Samulkezew” , titulatură latină a cărei traducere 
confirmă credincioşii cât şi posibila biserică. Oricum, puţ ine biserici ortodoxe din 
parohia Aradului şi a Protopopiatului Ienopolei se pot mândri cu astfel de vechime a 
credinţ ei ortodoxe.

Preotul bisericii medievale din Şomoşcheş, pe nume Nicolae, plătise la dijme, 
în anul 1332, suma de doar trei groşi. Biserica lui trebuie să fi fost, de la început, fie 
foarte modestă, fie ca o parohie săracă. Următorii doi ani, preotul cel nou, cu numele 
de Marcel, dublează suma plătită anterior, semnalându-ne depăşirea unei stări de criză 

trecuse biserica. în anii 1335- 1336, un alt preot este prezent în localitate,

consemnează pentru întâia 
’ cu denumirea de Samulkezew,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m

prin care
Bcnedicl (singurul nume de preot neromân). In anul 1337, preotul nu mai este pomenitihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, 370nominal.
Chiar încercările regilor unguri de a converti populaţ ia din acest voievodat, 

Şomoşcheş, s-au făcut cu acest scop, dar totul a fost sortit eşecului. Exemplificăm o 
astfel de încercare prin numirea voievodului Paul Szckey (Secuiul), la 1495, ca 
moştenitor cu drepturi depline în voievodatul Şomoşcheş, şi care, înscris fund, in 
Asociaţ ia “Sfântul Duh dc la Roma” era obligat să întărească credinţ a catolica n-a 
avut succes. Numirea s-a făcut în prezenta regelui Ioan Corvm, pe domeniul

Şomoşcheş, unde sunt consemnate două casc regale. i,_
Păstrarca si perpetuarea credinţ ei creştine- ortodoxe este dovedita m multe 
I astiaica şt perpetua . ^ ^ Mihaj, Istvanivici, care a locuit m

feluri. O informaţ ie în accsl sens este şi 
Şomoşcheş după 1700.!

Ipodiaconul, Mihail Ştefan sau Iştvanovici, abucoavnă, în anul
şi a fost trimis la Alba- lulia, unde a lipani un ‘  Româneşti, Constantin
1699, folosind hârtie şi litere pe cheltuiala domn.torulu. Ţ am Rom ^

Brâncovcanu. Menţ ionăm că şase exemplare din cc e ^ ^ ^ transferate Muzeului 
parohiei Şomoşcheş, dc către prof Nicolae Roşuţ Ş»_c J ^ 1706-1708 a lucrat la 

Judeţ ean Arad. Despre Mihail Ştefan se mai ştie (Iviria), unde a pus bazele
Râmnic. în 1708 a fost trimis dc Brâncovcanu m ,tc cărţ j reiigi0asc. Apoi a mers în 
unei tipografii eu caractere georgiene, imprimau ™ dupa anuj 171.
Olanda spre a se perfecţ iona. De acolo î s-a pieid ’ creştin. ortodoxe ne oferă 

O altă dovadă dc continuare a SP  ̂4'dului«încarc consemnează 
Oheorghc Ciuhandu în lucrarea „Românii din al P ‘ care ţ iera iobag cu oarecaie 
la 1744-1746, ca preot local în Şomoşcheş, pe lop de împăratul Carol al I I I
avere” . La această dată, localitatea Şomoşcheş

!

!

iliîâţ ilor din judeţ ul Arad.

le din judelui Arad>EdA

‘ic ui locc3 f» < )
Alexandru Roz, Covach Geza, Dicţ ionarul isiot 

370 Rd-U-VG Arad, Arad 1997, p.246
A.Rusu, Gcorgc Pascu Hurczan, Bisericile m 

7000, pp. 140-141

. Trinom, Arad,

:
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lea, în anul 1732, ducelui Rinaldo de■ Moden‘ c nata şi existenţ a bisericii de 

şi 74 de puste. Pentru aceastt perioada avem ^ Djmjtrie>, La 28 ianuaric " 
din Şomoşcheş, la 1775, purtând hrarau „ ■. j)e comjtatului Arad, prin care SP

este înregistrat ordinul locotenenţ ia c< < construi o nouă biserică sau de 
aprobă locuitorilor din Şomoşcheş cererea de a-şi consu dc,

raiova vechea biserică de lemn, aflată in ruina. ^ Q găsjm Jn £

O alta consemnate in cies < ‘ anul 1643 şi aflată în biserica
bisericească „Cazan,a Iu, Varlaam , jantaa las, ^ ^ popa

din Bocsig, pe caic s-a j10131' cc . <]e ]a joan Popovici, în anul 1783
Şomoşchcşu, cu trei cabele şi jumatalc, ac gui, ...
martie în 4 zile. Martori: diacon Ioan Scrob, Petru Sionei, Petiu Se ob, Caviile Berar,

Menţ ionăm că înscrisul era cu litere chirilice. „
Pentru secolul al XVIII-lea câteva consemnări secvenţ iale atesta in parohia 

Şomoşcheş pe preotul Petru, în anul 17463 apoi preoţ ii. Ioan Popovici, în 1755- 
1767; Iacov Ghcorghievici, în 1767; Ştelan Popovici, tot în 1767, iai în 1783, Popa 

Iov.372

poporului român” în care erau înscrişi mulţ i preoţ i şi dascăli valoroşi, motiv pentru 
carc este mutat la Şomoşcheş. Intre anii 1874-1885 parohia este păstorită dc fiul lui 
puţ i mie Novac, şi anume Viigil  Novac. Nu am aflat prea multe despre el, dar suntem 

onvinşi că a încercat să calce pe urmele tatălui său.
După Virgil  Novac a ui mat să păstorească în Sfânta Biserică din Şomoşcheş, 

preotul Terentic Tcodorcanu. Dintr-o conscripţ ie pc anul 1887, din arhiva 
protopopiatului Ineu, dosar „culturale 1887 , aflăm despre acest preot că s-a născut la 
15 mai 1859, a absolvit cursurile teologice în Arad, a fost hirotonit la 21 mai 1881, dc 

înalt Prea Sfinţ ia Sa, Episcopul Ioan Mcţ ianu.
în anul 1888 avea doi copii, un băiat şi o fală. Aceeaşi statistică consemnează că în 

robia ortodoxă Şomoşcheş vieţ uiau în 370 dc case, 265 de familii ortodoxe, cu 890 

bărbaţ i 933 femei, adică 1829 dc locuitori de religie ortodoxă-fiind declaraţ i dc 
naţ ionalitate română 1816 persoane, ţ igani fiind doar 6.

S-au botezat în anul 1887- 57 dc femei, 65 dc bărbaţ i, în total 122 persoane. S- 
mărturisit în Sfânta Biserică: 16 bărbaţ i şi 12 femei, adică 28 dc credincioşi. în 

decedat 43 dc bărbaţ i şi 41 femei, în total 84 dc locuitori. S-au

y
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decursul anului au

în biserică 14 perechi.La începutul secolului al IX-lca, în Şomoşcheş a păstorit Aron Margina (1817- j 
1850). Despre el a rămas o notă semnificativă din anul revoluţ ionar 1848, an în care 
sătenii din Şomoşcheş, în focul luptei pentru dreptate şi libertăţ i democratice, au i 
subliniat într-o petiţ ie adresată comitelui suprem: „nu ne trebuie un popă care bea şi 
mănâncă cu domnii4*. Probabil viaţ a grea a iobagilor a fost scandalizatoare, iar în | 
rândul „domnilor dc pământ44 asupritori a apărut şi numele preotului Margina. Ca 
urmare a evenimentelor din 1848, a avut loc un schimb dc preoţ i, din Micălaca Veche a 
venit Eutimie Novac, „expediat forţ at44 dc către autorităţ ile maghiare, în timp ce preotul 
din Şomoşcheş, Aron Margina, a fost transferat „la cerere41 în Micălaca Veche j 
(fotocopia documentului sc afla în Muzeul Şomoşcheş şi a fost selectată dc renumitul 
muzeograf şi documentarist al Muzeului Judeţ ean Arad, prof. Dan Dcmşa).

Despic Eutimie Novac ştim ca a absolvit Institutul Teologic Arad-din 1843- 
fiind numii în locul preotului decedat, Costat, lovănaş, la biserica din Micălaca. 
Vorbind despre Revoluţ ia din anii 1848-1849, dr. Atanasie Sandor, aminteşte că preotul 
dm Mteaiaca a fost prtns şi pălmuit de către husarii care „umblau pe uliţ e ca nişte | 
salba ,c, . Ca este vorba de acest preot, nu încape îndoială că el s-a alăturat revoluţ iei 
mea dc la începui. In memoriile maiorului Galsai, Kovach Emcric rare n mrlicipat la 
asediul Cetăţ ii Aradului preotul Eutimie Novac este elogia, pentru meriic c sale Mai j 
mu t, el cere vtcecom,telul Voras Antal, al Aradului, să intervină lâ episcopul Ghcrasim
Raţ , ca acesta sa mgadu.c ca un grup de voluntari din Arad ă n ccc t băra dc la 
Bccskcrck, pentru a intra în contact cu ,nm„i„ , ’ 1 C 1
Vicecomitelc intervine la episcop spre a-i reţ ine narnlV C ° ?' 3 lupta imprCU'‘

Numele său îl găsim într-o scrisoare deh'°’ darcpis?°Pul sc opunc- l(nl |

eliberarea unui enoriaş al său, arestat în baza im,,’ a 8man'le dln anul 1849’ PC'.,
datorită intervenţ iei preotului Eutimie Novac fie" i™"1' fa*S' t;noria?ul cslc cl'beia' 
influenţ ă, în Arad. Pc tărâm politic preotul E ■Un ° Se Vcc*c ca era un om cu o 
militant, românesc, înfiinţ at în anul 186^ JIHGFEDCBAa U1,11C ^ovac a activat în primul pal11

3’ U1 Arad şi anume „Asociaţ ia pentru cultul j

cununat
Valoarea bisericii era

narohială şi terenurile agricole la 18.066 fiorini
Toi în acest an sc face si în Biserica Şomoşcheş o colecta dc bani pentm teestimată în valută austriacă la 10 350,24 florini, iar împreună cu

mcasa M z
m IM373

monumentul Andrei Şaguna •

nicl Vu'IsTiâ'cîoVdi'ş"ţ alăI marelui corifeu al Unirii, Vasilc Golriiş. care păsiorca in 

“ t, CalS fcnsiîmilor a consum,,-, „rc,„l  Si modul de du,„lume a prescurdo,

din biserică.

!lui Terentic Tcodorcanu, amintim un Pvremea ■ V

T i J
--

-Â -P - 
O l *A ros, nevoie dc m,erve„|,.n proiopopolm U»rrf “ n™u“ dc 

in la pi, c necesar să subliniem cu la l'roiopopialu mu jdiv0|.(ul) sall

împăciuire, care avea rolul dc a rezolva mei cn e ncrcspcctarc a legilor
între preoţ i şi învăţ ători şi în toate situaţ iile dc ncm c: g ‘ demersurile pentru 
şcolare ş, bisericeşti. Starea precară a btsertci. dc lemn, «pt  ̂

construcţ ia noii biserici, cu zid, din Şomoşcheş, mtic arm ■ ~ - jc pictată pc
Vechea biserică dm lemn. oonsrruUă mm P™ "f ” ;”  ' £ anul 

lemn, cu o suprafaţ ă interioară dc 35 mclii păli aţ i. a u care a folosil-o la
1968, când a fost cumpărată şi strămutată ce oan

l W:

.•A
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fost făcute dc cătreconstrucţ ia casei sale.:

Demersurile pentru construcţ ia actualei biserici acclc vremuri. Din
preotul paroh. Terentic Tcodorcanu şi au întâmpinat mu c i g_a ţ inul dc două
documentele consultate aflăm că licitaţ ia pentm cons rt DUblicaţ iile “Biserica şi 
ori în decursul anului 1892. Licitaţ iile au fost anunţ a - ‘ baU încă din anul 
şcoala” şi „Alfold ” (3 august 1892). Deşi planu! b‘ ŝ 1C au fost legate dc teremil 

'892, au existat perioade de stagnare a lucian oi. vândut pentm biserica, ca
caic a aparţ inut săteanului Gheorghc Sas cate ‘ un moment dat.
întabularea pc biserică nu a mai fost recunoscuta ^S,S c ’ • pţ ^jţ inginerul 1 au

Pentru realizarea planului construcţ iei a fost msaic

M i

al!
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mw\:^ O h e . C iuhandu , Românii din Câmpie, Aradului n  

Pavc l Vcsa , Episcopia Aradului, Is to ric ’

1 ? te i
Av iAdresa 128/14 IX 1887 către P. O. Ineu^Cultură, Mentalităţ i 1706 m

m
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, - j „„  lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAr mai multe ori la Şomoşcheş. Construcli. 
llozvan din Arad, acesta dcplasandu-s Sandor din Salonta. Din păcate si
bisericii a fost încredinţ ată antreprenorii u^_ materialc de proastă calitate, turnul 

acesta au existat un şir de neajunsun. dărâmat şi a trebuit refăcut. Apoi ar„

constructor dm zonă, a avut sume de ba Şomoşcheş. au f0!l

Continuăm şirul datelor şi al momentelor. .... . , semnificative din viaţ a bisericii
ortodoxe, menţ ionând ca in anul 1907 documentele dc arhivă ale Parohiei Şomoşcheş
ronscninau existenţ a, 

matricole botez- 1817-
tricole cununaţ i-1824-1907; 
tricole răposaţ i -1779- 1907;

Registru de esibite- 1885- 1895;

Registru de esibite
Biserica din Şomoşcheş, prin mireni şi preotul paroh, s-a înscris întotdeauna în 

curentul social al vremii. Astfel că în 31 ianuarie 1908, în Sfânta Biserică din 
Sunoşchcş s-a ţ inut parastas pentru mecenatul Emil Gojdu.

La şedinţ a sinodului protopresbileral de la Ineu, desfăşurat în 14/27 februarie 
1908 au participat din Şomoşcheş, alături de preotul paroh Simion Bulcu şi mirenii: 
Nicoară Suciu şi Toma Sas (juniorul)37'.

în luna martie a anului 1908 îşi anunţ ă vizita pentru 17/30 martie, vrednicul 
al Incului, loan Georgia, care va face şi o inspecţ ie la şcoală şi va verifica

1907;
nou

ma
din banii achitaţ i dcTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m aurmare şi o parte 

sechestraţ i. multe procese juridice pentru a dovedi că suma datorată 
Subliniez că în procesele parohiei Şomoşcheş, avocatul

- 1896- 1907.
Au fost necesare mai

constructorului a fost achitată.
apărător a fost Dr. Ioan Suciu, corifeu al Unirii.  . .

S-a impus chiar intervenţ ia Sfintei Episcopii a Aradului, prin Ordinul 

Consistoriului Diecezan nr. 6324 din 22.10.1896, care cerea constructorului Suto 
Sandor să vopsească acoperişul nou al Bisericii Şomoşcheş.

Am arătat aceste aspecte pentru a sublinia greutăţ ile cu caie pi colul lerenlic 

Tcodorcanu s-a confruntat, dar pe care le-a depăşit.
între anii 1893-1894 biserica a fost zidită şi finalizată. Consemnarea 

evenimentului pe un „Minei ” este edificatoare. „în anul 1893... s-a edificat sfânta 

biserică română- greco- ortodoxă din Şomoşcheş, cu preţ ul clădirii dc 17.2oo florini  
v.a. Şomoşcheş, la 15 octombrie 1894. Pr. Terentie TeodoreanuA în decursul anului 

1894, firma Thuzy Ianoş din Budapesta, înştiinţ ează Comitetul Parohial Şomoşcheş, 

că cele două clopote comandate sunt gata şi că după achitarea sumei restante, de 2140 
de florini, acestea pot fi ridicate şi transportate în Şomoşcheş.

Statistica din 5 martie 1896374, consemnează că în parohia Şomoşcheş trăiau şi 
activau 2133 de credincioşi ortodocşi, 1077 fiind bărbaţ i şi 1056 femei.

în cele 418 case, locuiau 402 familii, fiind 50 de perechi, concubini, 
în ziua de 16 februarie 1895 preotul Teodoreanu va pleca în Muntenia, unde a 

primit un post de ieraih. Până în Gara Cermei a fost condus cu mare alai de către 
credincioşii ortodocşi din Şomoşcheş.

A urmai păstorirea lui Fraian Catone începută la 1 iunie 1895 transferat dc la 
Chesinţ ş, care între anii 1895-1898, în vremea misie, sale, va lâmosi Biserica 
Şomoşcheş şi va picta interiorul. Era originar din Ciunteşti, s-a cununa, la Curtici, în

52 .n,"lP'^ *  5“ “ “  1' * „  dom *

protopop . . .373
arhivele şi biblioteca parohiei .

Dintre donaţ iile mai substanţ iale pentru biserică, în anul 1908 consemnăm:

văduva lui Faur Teodor - feţ e brodate - 5 
văduva lui Tăulan - stihar- în valoare dc 15 coroane, 
în sinodul protopopesc din anul 1909, participă preotul Simion Bulcu şi

ban Sasji (i" 1])909̂ adunarea parohială şi comitetul bisericesc local, hotărăsc să pună

parohială bătrână, precum şi un grajd, stabilind preţ ul de

coroane;

în vânzare, prin licitaţ ie, casaihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S :—  **  c—  o *  s o m.

• scolii confesional se ,pe.cz, # I. - '»P™“  

bis“ " - “ re scn

viitorul naţ iunii

I

facă sfinţ irea lucrărilor. La festivitate
Viaţ a bisericească este dezbătută în Sinoadele CP*SC P 

vremii oglindesc grija preoţ imii şi a intelectualităţ ii aia P 

române.

au

Augtistin Hamzea3în' anul' 189ThL 1°' 7' '896' La sfintire a oficiat arhimandritul
Ioan Meţ ianu, cel cc va ajunge mitropolit,*^SîbT” 18 dm n°U ^ arhiereU' CpiSC°pa'’ 

Statistica de final

I ion episcopul loan i. Papp a 
în deschiderea Sinodului episcopal, din anu ’ ^ sinodul e chemat să 

afirmat răspicat această constantă preocupare, su inn ferici, cum să susţ inem 
determine modul cum să ocrotim în sânul sfintei noas ’ tere de viaţ a mai
promovarea, dezvoltarea şi cum să dăm mai mu ta Jezl̂  _ . econoniice şi Peste lot 
productivă instituţ iilor noastre religioase, moi ale, cuU ,
CUrri să promovăm, apărăm şi susţ inem biserica noastra s i<

a anului 1898,
consemnează că în decursul anului s-au 

decedat: 43 dc bărbaţ i şi 33 dc femei şi S'aUnăscut: 25 de băieţ i, 23 de fele, 
cuminecai: 19 bărbaţ i şi 14 femei.
Adresa protopopiatului Incu cu nr. 513/21 II  
Preotul Simion Bulcu din partea I.P.S. Mef Tlen|10neaz® trimiterea Singheliei, către
Bulcu primeşte şi un‘Certificat pentru cfeciiilr!î U‘ ° acela?i an’ 1899 preotul Simion

aica pregătirii militare.376
;

:
37s ^c8‘stru esibite P46 /12 februarie 1908 
m Registru esibite P45 şi 124 /1908 
3K0 Registru esibite P68 /31 decembrie 1909 

Registru esibite P 118/ 10 decembrie 1910

371 A. P. Ineu, dosar 1896
PavclVesa, Episcopia Aradului. Istorie Cultum 

376 Poz. 217/23 X11-1899, Reg.de esibite Mentalităţ i. 1706-1918, p.671

213



armata română. In martie 1917 reprezentanţ ii celor 130.000 prizonieri români

liansilvănun1’ G11̂ cr!1/j 1 ‘ '.ni'„Cn,' a ap 'n ^us'a’ semnează declaraţ ia cunoscută cu
denumirea “Prima Alba-Iulia , in care afirmă convingător că sunt pregătiţ i să lupte 

pentru unirea tuturor lomamloi intr-o singura ţ ară. Declaraţ ia a fost difuzată în mai 
multe limbi, pc întregul glob. Romanii din Franţ a şi din alte ţ ări, în acelaşi an, în cadrul 
unei mari adunaii la Paiis, au înfiinţ at Consiliul Unităţ ii Naţ ionale, recunoscut de 
guvernele aliaţ ilor. Viei  ea unificării e afirmată cu tărie de întregul neam şi pretutindeni 
unde existau români.

Consideraţ i că ci stăpâneau în mod direct satele şi poporul, ci reprezentau tăria 
Guvernul ştia prea bine că smulgându-i din mijlocul ţ ăranilor dădea două 

poporului, rămas orfan de păstor şi de îndrumători, iar alta contra

in mod constant, la şedinţ a de sinod ^ ^

alături de Sirnion Bulcu, un mirean din parohie Şii am, ^ ŞomoşcheŞj se doved

Spiritul cultural al preotului şi a "  : înfjjnţ arca preparandiei, în decursullkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^ ******  Mm,

în anul 1914 se realizează un plan pentru orologiul din tumul bisericii, care se 

trimite la organele ierarhice: Protopopiatul lncu şi Consistonu ia •
începutul războiului, concentrările masive de cetăţ eni din toate parohiile, 

produc în viaţ a socială a comunităţ ilor perturbări în munca şi in viaţ a de Jamilie.
în perioada 1914-1916 au fost mobilizaţ i din Transilvania 500.000 de soldaţ i, 

pentru Imperiul Habsburgic, ajungând 120.000 prizonieri în Rusia, 18.000 piizonicri în 

Italia şi 1.000 în Franţ a. Aşa se explică numărul mare de învăţ ătoii concentiaţ i în aceşti 

ani şi mulţ i aflaţ i în lagăre de prizonieri.
Anul 1915 a însemnat pentru parohia noastră o marc durere şi frustrare - 

predarea clopotului mare al bisericii din Şomoşchcş.
Achiziţ ionarea s-a făcut de către armata austro- ungară, în scopul confecţ ionării

cea mare.
unalovituri:

oficialităţ ilor, Bisericii Ortodoxe Române, a cărei putere o dădea masa preoţ ilor. 
Numai în anul 1916, la intrarea României în război, din Protopopiatul Ineu au fost 
arestaţ i şi internaţ i în lagăre 3 preoţ i.

în parohia Şomoşcheş sunt consemnaţ i în anul 1917 un număr de 2044 de 
locuitori în 427 de case, din care 1051 ortodocşi bărbaţ i şi 943 sunt femei. Muncesc şi 
vieţ uiesc cu stalul de „cununaţ i” 279 de perechi, sunt nelegitimi doar 8 perechi, au 
răposai în 1917 un număr de 22 de bărbaţ i şi 31 de femei (în localitate) şi s-au născut 9

, ţ / r . 3S5

l"Lţ l ?1 Sentimentul naţ ional patriotic al locuitorilor din Şomoşchcş s-a dovedit la 

Decembrie 1918, când 8 ţ ărani, având în frunte pe învăţ ătorul patriot loan Tau 
deplasai la Alba’ lulia, unde au manifestat cultural într-o formaţ ie de căluşari. (Poza
docum ent se află în arhiva M uzeului etnografie Şom oşchcş). _

de 1 Decembrie 1918. clopotele Bisericii din Şomoşchcş au rasunat

de proiectile de război.
Despre acest clopot se spune că avea un sunet cu mare rezonanţ ă şi se auzea 

până Ia Ineu (18 km). Acest clopot era turnat în 1893, când s-a construit biserica din 

Şomoşcheş. Inscripţ ia de pe clopot menţ ionează: Clopotul Marc s-a făcut în anul 1893, 
pc timpul lui loan Meţ ianu, preot fiind Terentie Teodoreanu, cpilrop, loan Sas 
Tomuţ oaie, în fabrica lui Frederic Honig, turnător de clopote din Arad, fondată în 1890 
şi distinsă în 1890 cu o medalie de stal pentru invenţ ie cu clopote găurile3*'3.

Suma de bani plătită la achiziţ ie s-a depus la o bancă din Ineu şi a stat acolo 
până în anul 1928, când s-au cumpărat alic două clopote.

Anul 1916, anul intrării României în războiul de recucerire a Ardealului, a 
adus entuziasm m multe sate româneşti. Şi în Şomoşchcş s-a sărbătorit în mai, înlr-un 
cadru festiv „Sarbatoarea Carpaţ ilor"38", dar s-au organizat şi altele, precum
cofecî oTJT' °î Ş' 8 rn'0r“ Şi aCţ iuni Patri°ticc de curăţ are a păşunilor, 

caracler general. ' enene. dar şi a altor obieeie de aramă, a dobânda

, s-au

In ziua
timp de o oră, cinstind evenimentul. ... Tnon a înreeistrat

Viaţ a bisericească din Episcopia Aradului ş. Protopopia ncu^a g sU
după anul 1918, o diversificare vizibilă, ca urmare a eliberam s u u 1 u dc m

preoţ imii şi cărturarilor ortodocşi. A fost urmarea câştiguri
Bisericii Ortodoxe Române din Marea Românie. l r

procesat începând cu Congresul picoţ esc
din 6-7 martie

Deschiderile s-au 
1919, de la Sibiu.Pe plan loc., e„ c.enimen, —fa,!» l-a "£i

dintre constructorul bisericii, Suto Şandoi,^antiej^r(mo|^ ̂^ ani, în earc dr. loan

parohial Şomoşcheş. Hste vorba dc un proces 
Suciu a fost apărătorul Parohiei Şomoşchcş. coroane susnumilului,

în februarie 1919 Biserica Şomoşchcş ..
restaurării tumulut, care m anul ^  ̂ expediata

Documentele parohiei consemnează in , caUzate dc război, la loc
Protopopiatului lncu, că printre pierderile suferite cPal ’ - -n anui 1917 
dc mare valoare sunt cele două clopote, rechiziţ ionate e < Episcopia Aradului, s-a 

în Biserica Şomoşcheş, precum şi în alte bise|^ carc în urma revoluţ iei 
»inul în 14 august 1918 un „Te Deum” pentru arma a îoi ’ capitala Ungariei, 
nngarc şi agresiunii din anul 1919, a trecut graniţ ele ,

bisericeşti: „se varsă sânge pe toate fronluril^ H °Ş Conscmna Pc fila llncl car1' 
mormânt a libertăţ ii tuturor popoarelor asuprite" *1 apropiem de învicrea d"' 
întregului popor. ' 1,1

Soldaţ ii români dezertează de

sumă prelinsă cu ocazia

nota se exprima încrederea 

austro-ungarc şi se înrolează înPe fronturile

3S' Registru esibite P 19/20 februarie 191] 
m Registru esibite P 489/ 1912

Registru esibite, P 81/ 15 octombrie 1915 
Registru esibite P 181/ 15 mai 1913

mTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Jxs

3xr, ^d-O-1. dosar culturale-1917
Registru esibite P3/ 3 februarie 1919
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Brânduşe "  *££ am—rat o

activitate format,v-culturala denumita „Cerc religios în Ccrmei” , desfăşurat în 20 

noiembrie 1921. Despre solemnitatea şi misiunea cercului, a consemnat preotul din 

viitorul protopop, Mihai Cosma,m publicaţ ia „Şcoala şi biserica” , exprimându- 
dul laudativ şi admirativ:

fond bogat de îeligiozitate, lacrimi de mângâiere stoarse celor 14 bolnavi

Budapesta” . S-au tras clopotele 0 jUn^‘^MărăTeş^i ?0 9 ^ s-a' ţ inut parastas în i4/2g 

Tot pentru cinstirea eroilor de la Maraş , t . o , lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA**
august 1919, în Biserica din Şomoşclieş. Adresa nr. 120 Ş Ş ş, către
Protopopiatul Ineu informează de „înfiinţ area Casei Cultul a Şomoşeheş»

realizată cu sriiinul parohiei387. ,
Printre lucrările de întreţ inere şi renovare susţ inute de ciedincioşn parohiei

noastre, se numără şi acoperirea cu tablă a părţ ii de miazănoapte a acoperişu ui, Sfintei 
Biserici. Lucrarea a fost realizată de meşterul Mcrza Victor, tinichigiu in Ccrmei şi a
fost derulată între 1 iulie 1920-1 septembrie 19203

Mirenii din Şomoşclieş, asemenea celor din toate pai ohule Protopopiatului 
Ineu, au ales în anul 1920 ca deputat metropolitan, din lândul ciedincioşilor, pe 

avocatul dr. Burdan, de la Ineu 389.
în acelaşi timp îşi trimiteau ca reprezentanţ i în Sinodul protopresbiteral al Incului, pe 
preotul Simion Bulcu şi săteanul ortodox, Petru Sas 390.

Şi tot spre mândria sătenilor şi a credincioşilor noştri, consemnăm că duminică 
de duminică şi în toate sărbătorile, în Biserica din Şomoşclieş s-a purtat un tas special 
pentru orfanii de război.

In 25 decembrie 1921, în Şomoşclieş, s-a ţ inut cu multă însufleţ ire „Cercul 
religios al preoţ ilor din Protopopiatul Ineu, la care au participat mulţ i preoţ i”  391.

în cuvântul de deschidere a lucrărilor Sinodului Episcopal din anul 1921, 

episcopul Ioan I. Papp a considerat acest moment ca act de “pomenire a redobândirii 
dreptului la viaţ a sinodală, adică a dreptului de a ne conduce noi înşine afacerile 
noastre bisericeşti, şcolare şi fundaţ ionale pe baza „Statutului nostru Organic” , valabil 
şi obligator pentru toate corporaţ iile acestei mitropolii.
în cadrul acestui Sinod, fără teama penalizării, deputatul Aurel Cosma a solicitat 

intervenţ ia Consistentului din Arad pentru stabilirea unor norme legale dc funcţ ionare a 
conutctelor paroh,ale dar şi a şcolilor din Iugoslavia. Tot în timpul acestei dczbalen

snsrsr * V  JIHGFEDCBAtpropagande, defectistc şi turbuîcntâavrenV- pŞ' P,rCVCn,rea c.fectel°r 

959/1920 a şefului serviciului special de siguranţ a din A h ' * a'C' îl
mai 1920, prin care se menţ ionează creşterea alLlm- ■ PrCCUm Ş1 ad,CSa nr 58f  

America a propagandei bolşevice, din ziare din Dctrn mUnc,toni romfinl d"’
agenţ i care descriu regimul aşa zis de teroare h ’ n'C'’  SaU Prin di^'

învăţ ătorii a ţ ine sub stricta şi discreta supraveghere -1™ ?1 pofl,m Pre?ţ n 'S1 
că vor observa curente anii- româneşti periculoa ^ S°Sip din America în caZ 
serviciului special de siguranţ ă din Arad“ Ad- ^ °rdlnci şi siguranţ ei, să se adreseze 
dar şi celor 12 protopopiate. 1CSa este exPediată Episcopiei Aradului

Răpsig, 
se în mo 
A fost un

împărtăşiţ i la Sfânta Taină , slujbă la care protopopul Incului, Ioan Georgia a deschis 
şedinţ a printr-o vorbire bine ticluită, arătând scopul întrunirii şi însemnătatea cercurilor 
religioase. S-au adus laude învăţ ătorului- director al Şcolii din Ccrmei, omul patriot al 
locului şi adevărat dascăl, Ioan Tau.
A participat preotul paroh Simion Bulcu şi mulţ i credincioşi ortodocşi din Şomoşcheş” .

în întreaga Episcopie a Aradului, viaţ a bisericească a fost influenţ ată puternic 
dc lucrările adunărilor consistoriale din anii 1923 şi 1924, prezidate de episcopul Ioan 
| Papp care au avut în centrul atenţ iei probleme vizând întărirea Bisericii Ortodoxe şi 
a şcolii româneşti, stimularea activităţ ilor de cercetare a istoriei eparhiei, precum şi 
realizarea şi funcţ ionarea Fundaţ iei „Ioan I. Papp“  şi înfiinţ area unui muzeu eparhial.

activitatea din parohia Şomoşcheş, trebuie menţ ionate următoareleD in

momente:
1923 din Şomoşcheş care a hotărât acoperireaAdunarea parohială din 20

bisericii cu ciripă (ţ iglă), costul fiind estimat la 25.000 lei
Aceeaşi şedinţ ă hotărăşte predarea clădim fostei şcoli confesionale catie şcoala dc stat,

condiţ ia de a se amenaja trei săli noi, corespunzatoaie

mai

Iară titlu dc proprietate şi cu

'H^nTo"iudei 923 s-a primii nou! sigiliu (ştampilă) de gumă şi aramă, avand

1924, participă reprezentanţ ii parohie, Şomoşcheş. preot Simiot Ş

Petru Sasu.

unui

cercul religios al preoţ ilor din 

ii 1992-1939, parohiile din: Ccrmei,
în structura

în Berechiu,In 18 mai 1924 s-a ţ inut 
Protopopiatul Ccrmei Menţ ionez că între anii 
Apatcu, Şomoşcheş, Berechiu, Moţ iori,
Protopopiatului Ccrmci-Apatcu, protopopul 
Apatcu-Adrcsa 298 a Protopopiatului din Ineu, din ^
religios al preoţ ilor să fie concomitent cu cel al învăţ ători oi activităţ i, am

Studiind câteva procese verbale dc la cs aşult ‘ ■ rugăciuni, se ţ ineau 
constatat că pe lângă aspectul de ritual bisericesc, cu s program artistic al
pentru popor diverse prelegeri morale şi se des aşuia un ^nţ eceţe patriotice erau 
elevilor din localitatea respectivă. Corurile bisericeşti Ş aclivilăţ i didactice,
combinate cu recitări şi jocuri populare. Consicei ca, *i:  din fiecare localitate. 
lcligioasc şi culturale au făcut să crească prestigiu unoi ‘ Ccrnici, învăţ ătorul 
Pwtn. Şomoşcheş s-a evidenţ iat Teodor Ardelean tar pentru

director, Ioan Tau. ...
în 19 octombrie 1924, în parohia Ccrmei s-a ţ inu

Şcpreuş şi Talpoş erau 
* fiind preotul Petre Banciu de la 

25 iulie 1924, stabileşte ca cercul

educative ale”

zonei

387 Registru esibite P. 22/ 20 mai 1920
Registru esibite P. 29/ 15 septembrie 1920 
Registru esibite P. 43/1 decembrie 1920 

3W Registru esibite P. 32/24 februarie 1921 
391 Registru esibite P. 73/ 25 decembrie 1921

astfel dc cerc religios ■ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3X 8

3X9

Adresa 390/ 8 octombrie 1924) (Registru esibite P 71/8 octombn
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■zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA g ha pentru cantorii bisericii397.

Epitrop al Sfintei Biserici din Şomoşcheş a fost în 1926 şi 1927, Petru 
Mcmetea, plătit cu 300 de pe an, iar clopotar a fost Gheorghe Memetea, plătit cu 

500 de lei pe an.
în 11 februarie 1926, participă la Protoprcsbitcralul Ineu, alături de preotul 

paroh Simion Bulcu ş. delegatul mirean Petru Sas. în acest an a început în Episcopia 
Aradului colectarea de obiecte vechi, scoase din uz, dar cu valoare de patrimoniu, în 
ideca realizării Muzeului Epaihiei Aradului. Este o idee mai veche şi de valoare
patrimonială oi todoxă.

în anul 1926 se înfiinţ ează Unitatea militară de Remontă, din Şomoşcheş,'’ 
care prin ordinul Ministerului de Război primeşte 20 de ha. de teren arabil, din 
proprietatea bisericii şi cantorilor. Aici sc vor creşte şi dresa cai de rasă pentru armată.

în 3 octombrie 1926 şi în anul următor, în 15 aprilie 1927, are loc depunerea 
festivă a jurământului militar, cu participarea preotului Simion Bulcu şi a credincioşilor 
şi şcolarilor din Şomoşcheş398. După 1944, această unitate militară s-a desfiinţ at şi din 

informaţ iile orale ale unor locuitori vârstnici din Şomoşcheş caii au fost duşi la centrul 

de renume de la Jigalia.
în anii 1926 şi 1927 se începe pictarea Bisericii Şomoşcheş, printr-un pictor 

recomandat dc Episcopia Aradului. în vara anului 1927, P.S.S.Episcopul Aradului,
în Şomoşcheş (mai 1927), prilej cu care face unele 

ulterior sunt trimise în formă scrisă către

organ deliberativ pentru fiecare protopopiat, „Adunarea protopopeasca oimata din 15 
până la 24 de membri, după mărimea protopopiatului, cupnnzan . preoţ i şi 2/3 
mireni, aleşi pe o perioadă de 6 ani, de către reprezentanţ ii Adunărilor parohiale. Ca 
organ executiv al Adunării protopopeşti exista „Consiliul protopopesc , care avea ca 
principale atribuţ ii problemele comune de natură administrativ- bisericească, culturală 
şi economică din parohiile aparţ inătoare. în componenţ a Consiliului piotopopcsc ales 
pe 6 ani, alături de protopop erau 2 clerici şi 4 mireni. Evoluţ ia protopopiatului din 

Episcopia Aradului consemnează în 1918, existenţ a a 12 protopopiate, la care se 
adaugă încă 6, ale Consistoriului din Oradea.

în Şomoşcheş, dintre plusurile şi minusurile cotidiene, amintesc:
- In 3 februarie 1925, directorul şcolii, T. Ardelean, se prezintă la preotul paroh, Simion 
Bulcu, solicitând întăbularea pe grădina şcolii, în vederea construirii unui nou local dc 
şcoală. Acesta a refuzat, iar directorul şcolii a ameninţ at că va întăbula şcoala pe un lot 
al unui cetăţ ean care susţ ine că are o poziţ ie cu teren şi poate întăbula şcoala pe acel 
teren393;

- In 26 februarie 1925 se convoacă Sinodul Protopopesc Ineu, la care participă preotul 
Simion Bulcu şi mireanul Petru Sas394;
- într-o adresă din 30 martie 1925, expediată Oficiului Protopopesc Ineu, preotul paroh 

Simion Bulcu explică faptul că 5 bărbaţ i şi 10 femei s-au prezentai la mine să-i 
cummec, dar numai cu anafura, că ei se cuminecă lot la 6 săptămâni şi sc numesc 
spmţ i . Este prima consemnare a apariţ iei cultului penticostal în Şomoşcheş, spre 
deosebire dc cultul baptist, consemnat încă din 1903.
Alte activităţ i parohiale în 1925:
- în 26 februarie 1925, la Sinodul Protopopesc Ineu 

Simion Bulcu şi Petru Sas.
- In 24 aprilie 1925, preotul şi credincioşii ortodocşi din Şomoşcheş

i deputat sinodal eparhial, pe Teodor Burdan395 * Ş Ş
- Pentru preot şi învăţ ători, s-au 
anul 1925.

Grigorc Comşa, poposeşte şi 
observaţ ii la biserică şi la şcoală şi 
parohie39'.

caic

în anul 1927 se fac şi reparaţ ii la casa parohială din localitate.
sărbătoare de Paşti, a anului 1927, preotul Simion Bulcu a împărţ it

suma dc 1.000 lei

La marca
săracilor din localitate 1.450 dc lei.

Biserica Şomoşcheş şi credincioşii ortodocşi contribuie cu ^ 
pentru introducerea curentului electric în sediul protopopiatului neu 
Nicoară Sas (a Negrului) cere o recomandaie preotu ui paioi pen 
Facultatea dc Teologie din Arad. (Este Nicoară Sas, care mai târziu, in 

a fost cântărct la renumita „Scala din Milano ).
Pentru biblioteca parohială sc procură în ^ t -

„Semănătorul ", iar aceste cărţ i în valoare dc 750 dc le. vor tmbogaţ , patu

al bibliotecii parohiale 401.
în cursul anului 1928, cca mai vastă şi importau

două clopote noi

au participat ca delegaţ i preotul a intra la 
1960-1970,anii

au ales la Ccnneiun
anul 1927 cărţ ile din colecţ ia 

imoniul localplătit 100 lei la abonamentul “
Biserica şi şcoala“ pe

- In 25 octombrie, preotul Simion Bulcu si un onm a ■
Bisericii Ineu. ' & 1 oc mireni au participat la Sfinţ irea
- în acest an, 1925, doi copii orfani ai lui IWl <; u 
Şomoşcheş cu 30 de lei, dar şi cu 200 de Iei dc la M b’

- Şi tot în acest an, 1925, prin colectă, s-a 
Bucureşti “  Eroii sanitari” .

tă realizare din Sfânta Biserică 
i în valoare de 166.320

Şomoşcheş a fost cca legată dc cumpărarea aTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

sa  — ■ *
Aradului, Dr. Grigorc Comşa şi are o greutate dc 634 kg •
«Clopotul marc s-a făcut în fabrica lui Honig Ionaş in u

au fost ajutaţ i dc Biserica 
ajestatea Sa, Regele Ferdinand I3W- 

contn uit la ridicarea Monumentului din
i a episcopului 

i s-a instalat în anul- In acest an, prin Reforma agrară, 
teren în Livada , ... s_a împroprietărit

pentru cimitir, 5 ha. în Butuci Biserica Şomoşcheş cu 3 ha.de 
a sesie parohială, 10 ha, pentru biserică

Adfcsa 15/1947, dosar 1947,A.B.O.S
3«J9 ^eSistru esibite P 3/ 6 ianuarie 1927 p ™/ 99 iunie
4(H) Adrcsa Episcopiei Aradului Nr.320/ 1927) (Registru esibite .
40, ^e&istru esibite . 92/ 16 octombrie 1927 

Registru esibite P. 1/20 ianuarie 1928

m
Registru esibite P. 8/ 26 ianuarie 1925 

394 Registru esibite P11/18 februarie 1925 
Registru esibite P. 25/ 25 aprilie 1925 
Ds. Prot. Ineu, Adresa 39/ 1925

ie 1927ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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în 4 decembrie 1932 in Biserica din Şomoşcheş, s-a ţ inut parastas pentru 
Dimitrie Ţ ichindeal şi s-a făcut colecta pentru o cruce comemorativă la BccichereculihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M ic4"-

1928
în acest an, Consiliul Parohial Şomoşcheş

pem ţ RsssssşC-ilkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«; rrr-i°,t«;,o” s*şi soţ ia sa Ana Burcă, cer Venerabilului Consistoriu din a » s P . w ^aiea Unei 
fundaţ ii cc-şi doreşte scopuri caritabile: ajutorarea bătiâm or şi a copii or sărăci, pentru 

a urma şcoala404.
în anul 1928, prin bunăvoinţ a credincioşilor ortodocşi din Şomoşcheş, biserica 

donează 3 ha de teren, pentru construcţ ia şcolii şi a bisericii din Moţ ioii, sat 
formal, din colonişti, originari din Apuseni, care în anul 1924 au întemeiat localitatea 

dintre Berechiu şi Şomoşcheş.
Prinlr-o adresă a Episcopiei Aradului cu nr. 385/8 februarie 1929, se interzic 

înmormântările în curtea bisericilor, iar credincioşii din Parohia Şomoşcheş în frunte 
cu preotul, stabilesc strângerea de fonduri pentru edificarea unei noi case parohiale405.

în 25 martie 1929 la Unitatea de Remontă Şomoşcheş se depune jurământul 
militar. Şi tot în decursul anului 1929 se adună bani pentru contribuţ ii la sprijinirea 
realizării monumentului „Nicolae Bălcescu şi Simion Bămuţ iu”  406.

In anul 1930, Sfânta Biserică din Şomoşcheş, prin strădania şi jcrtfelnicia 
credincioşilor, a realizat un nou iconostas, care a fost împodobii şi pictat conform 
cerinţ elor Patriarhiei Ortodoxe a României.

elaborează şi aprobă un „Regulament

în anul 1933 sunt recomandaţ i pentru Şcoala de cantori bisericeşti, de la 
Oradea, Teodor Faur şi Ioan Sasu .

în 10 iunie 1933 se colectează şi se trimite pentru bisericile ortodoxe din 

Ierusalim, suma de 110 lei.
Se continuă acţ iunile de pregătire şi construcţ ie a noii case parohiale.
La şedinţ ele Sinodului Protopopesc din 1933 participă alături de preotul paroh 

Simion Bulcu şi Aurel Mager, secretar al Primăriei Şomoşcheş.
jn anul 1934, Protopopul Incului, Miliai Cosma, vine la Şomoşcheş, la 4 

noiembrie şi verifică documentele parohiei şi starea faptică reală a lucrurilor, 
în anii 1934 şi 1935 activau în Parohia Şomoşcheş următoarele organizaţ ii religioase: 
Oastea Domnului", „Asociaţ ia Sfântul Gheorghc” , „Comitetul misionar “ şi „Sfatul
. ",,413

păcii
Observând aceste organisme şi 
Şomoşcheş era o viaţ ă activă, creştină şi socială.

în 2 mai 1935 s-a ţ inut la Ineu Adunarea Comitetului Protopopesc, la care
alături dc preotul Simion Bulcu, a participat secretarul Primăriei, Aurel Mager.^

Din activităţ ile anului 1936 aş aminti:” Cercul religios al preoţ ilor din 1 
program bogat, atât în activităţ i specifice misionare, din partea 

“ artistic bogat oferit de elevii din Cermei, sub îndrumarea

nou

activitatea lor, înţ elegem că dc fapt în parohia

In aceşti ani funcţ ionau în Episcopia Aradului cercuri religioase ale tineretului 
„Sfântul Gheorghc O astfel de organizaţ ie exista şi în Parohia Şomoşcheş.
In acelaşi timp activa printr-un mare număr de membri şi „Oastea Domnului “ din 
Şomoşcheş.407
în anul 1931, Nicolae Sasu din Şomoşcheş a absolvit Facultatea de Teologic din Arad 

ş. a fost repartizat la Măderat. Din motive necunoscute nouă, nu s-a prezentat la 
Protopopiatul Şina pentru a-şi lua postul în primire408

în 22 octombrie 1931 Prea Cucernicul Părinte Protopop al Incului, Mihai

SE**  SSS STEST"** p“ *—■ *  «**
în anul 1932 s-a petrecut din 

învăţ ători, prin faptul că în şedinţ a din 1 
primiţ i învăţ ătorii.

martie 1936, având un 
preoţ ilor, dar şi un program 
învăţ ătorilor şi directorului Ioan Tau . 
în acelaşi an, s-a ţ inut Adunarea Generală a hăţ iei Orto oxc a 
în 27 mai 1936, la care au fost invitaţ i toţ i preoţ i» din EP“ hJ l̂^ntribuţ ia Parohiei

O acţ iune unilaterală din Protopop.atul lneu 'LTnSm cumpărarea 
Şomoşcheş a fost dc 235 dc lei^a constat dintr-o colecta de ban. pentru P

unei maşini la Protopopiatul lneu415. din ,4 decembrie 1937,
In Parohia Şomoşcheş, in şedinţ a comite P fie scoase bănciie de

s-a hotărât şi s-a adresat cererea către Protopopia u
Şezut, din Biserica Şomoşcheş416. . misionară a preoţ ilor din

în Cermei, la 5 septembrie s-a ţ inut insUuuc. «ceie 14 suferinţ e
protopopiatul Cermei- Apateu, având ca subiect a ^servien 

alc Lui lisus şi completat cu rugăciuni pentru popoi
în Parohia Şomoşcheş, anul 1939 a începui cu o

Românilor de la Arad,

nou o anomalie de înţ elegere între preot şi 
martie 1932 a Comitetului parohial

Probabil incidentul şi insistenţ a directorului T. Ardelca

n -au fo s t

nu au menţ inut aceasta 

loc lnundatti mari alc Crişului Alb şi, cum

• • 4 0 9
opoz i ţ ie .

Şi tot în acest an, în primăvară, au

ăsură de aspect liturgic-
402

Registru esibite P. 23/ 10 februarie 1928 
Registru esibite P. 113/ 6 septembrie 1928

Registru esibite P 32/ 8 martie 1928)

Registru esibite P. 12/23 februarie 1929 
Registru esibite P. 29/20 aprilie 1929 
Ioan Nagy, "Biserica şi şcoala din zona lmului,

Lucrare de licenţ ă, Universitatea Aurel Vlaicu- Ar,u 'J,lâ Oboaie mondiale “
Registru esibite P. 107/10 decembrie 1931 si P Srtn,0 °’ R 13 
Registru esibite P. 15/ 20 martie 1932 * w/ 12 n°iembrie 1931

403

404
4  U )

411 Registru esibite P. 37/ 7 aprilie 1932
412 Registru esibite P. 86/ 20 decembrie 1932
413 Registru esibite P. 26/ 14 aprilie 1933
414 Registru esibite P. 3/ 30 ianuarie 1932
415 Registru esibite P. 16/17 martie 1936 
4|fi Rastru esibite P. 45/ 14 august 1936 
4I7 Registru esibite P. 89/4 decembrie 1937

Registru esibite P. 61/ 29 august 1937

4 0 5

4  O ft
407

4 0 8

4 0 9

221



Fără cununie civilă 

Familii existente 
Baptişti 
Adventişti 
Alte secte

62;răspunsurile liturgice şi copiii vor cânta
cântatul în biserică la unison. De asemenea

U Â’ZL  Protopopească din Inau, din 26 mar,ia 1939, an partea, pmo.nl Sin*»

Bulcu şi cântăreţ ul bisericesc Petru Sasu. ^Q0Q „
începând cu 7 noiembrie 1939 prin Decretul de lege m. 3998 s-a mfilntal 

Episcopia Timişoarei şi protopopiatele din Episcopia Ai  acu ui s mi ies îuc uiat astfel 
că s-a înfiinţ at Protopopiatul-Circumscripţ ia Cermei cu Pai°in- eim^1, ’ on‘ioŞcheş, 
Avram Iancu, Moţ iori, Apateu, Şepreuş, Talpoş, Bcrechiu şi lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\ n e or. ^io opop a fost 
ales Petru Bancea, paroh în Apateu şi o personalitate de cultulă şi spirit

preotul Simion Bulcu şi-a aniversat 40 de am de serviciu în

617;
418

128;
6;

425

Cât priveşte valoarea mateiială a proprietăţ ilor Bisericii din Şomoşcheş, în 
consemna:1943, putem

Averea totală a parohiei: 1.616.581 lei;
106.825 lei;Fondurile:

Grădina şcolii confesionale: 16.000 lei;
Pământul bisericii:
Casa din Morminţ i:
Fundaţ ia Aurel Faur:
Grădina parohială:
Pământul arabil:
Fondul Teodor Sas (152):

Alte consemnări din 1943 ar fi:
Adresa 58/1943, prin care preotul Simion Bulcu prezintă lista cu cei abonaţ i la 

‘Tribuna Româna” - o listă cu 10 persoane: Faur loan - primar, Brânduşe Ioan (146),
S "  (casier, 82), Sasu Aurel (120), Margina loan (177), Sasu Petru (88) S^su 

Petru (cantor, 57), Faur Teodor (cantor, 119), Faur Teodor (subpnmar, 173) ş> Vesa

Mihai, directorul Şcolii Şomoşcheş1"7 .

Din procesul verbal al vizitei 

următoarele date:
- Biserica este în stare bună, dar exteriorul necesita reparaţ ii.

- Serviciile religioase se desfăşoară:
- Vecernia: vara. la 4- iarna la 3;
- Utrenia: vara, la 7- iarna la 8;
- Sfânta Liturghie: vara la 9 - iarna la 10; ■
- Şcolarii au cor bisericesc, instruit de învăţ ător şi cantoru îs
- In Şomoşcheş funcţ ionează ,.Oastea Domnului ,
- Biblioteca parohială arc 54 dc volume de căiţ i,
- Scsia parohială arc 32 dc jugărc de teren,‘ biserică, Episcopia

în anul 1944, în scopul încurajam casato ^ număr de o sută dc
Ortodoxă a Aradului a trimis prin Oficiul Protopopcsc Cermci 

verighete, pentru cei dornici să se căsătorească lega • . Ql10doxă Română a
Printr-o adresă cu nr. 795, din 1944, S anla P februarie 1944, că fundaţ ia 

Aradului transmitea Oficiului Parohial Şomoşcheş, la Eutimie Novac din
.Aurelia F. Florica Novacu” din Arad (cu legătura de familie, p

In acest an 1939
parohie.

952.415 lei; 
10 000 lei; 

5 000 lei; 
16 000 lei; 

256 000 lei;

420 în Şomoşcheş s-a organizat o grădină dcPrin adresa 212/5 februarie 1941 
legume din islazul comunal.

în Şomoşcheş funcţ iona o bancă populară „Ardeleana din Şomoşcheş , având 
ca investitori pe Burcă, Pop şi Ardelean121.

în slujbele din Biserica Şomoşcheş cântau în calitate de cantori bisericeşti: Sas 
Petru, Sas Pavel şi Teodor Dreana.

în 17 iunie 1941 s-a distins podul de la Dâlboci.
Elevii şcolilor şi tinerii erau implicaţ i în mişcarea naţ ională “Străjerii “ , având 

obligaţ ia de a amenaja grădini de zarzavat şi pepiniere.
Prin adresa din 8 martie 1943, Biserica Şomoşcheş aduce la cunoştinţ ă 

directorului şcolar că a expirat contractul pentru edificiul şcolar şi că un nou contract se 
impune a fi încheiat, dar că în Comitetul Parohial Şomoşcheş s-a stabilit o chirie dc 
4.000 lei, care să se plătească epitropiei, în fiecare an la 1 septembrie422.

în 14 aprilie 1943 s-a primit Ordinul Prefecturii nr. 738/1943, care recomandă 

preoţ ilor unele măsuri de siguranţ ă locală, contra spionilor paraşutaţ i din avioane. 
Primăria comunei Şomoşcheş, prin adresa nr. 17/1943, trimisă preotului Simion Bulcu, 
il informează despre înfiinţ area în comună a unui comitet comunal I.O.V. şi un birou 
l.O.V. condus de învăţ ătorul şcolii sau în lipsa acestuia de preotul paroli423

Protopopiatul Cennei - Apateu a organizat în 2 martie 1943, ora 9 a. m. în sala 
B l Cţ ™. o Adunare protopoprască a p,colilor din Comei, Şepreuş, Apaleo,TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

51 T<"po î- $ -W  *
Consemnăm şi o statistica populaţ iei din Şomoşcheş

Femei 1 040;
Total
Cununaţ i (perechi) 514;
Cununaţ i numai civil 41;

75 Ici (s-a desfiinţ at);426

canonice, din 24 noiembrie 1943, am selectat

, în anul 1943:

2 194

418 Registru esibite P. 54/18 mai 1938
Monografia localităţ ii Apateu, Ed.Grafx, Oradea 

“ Arhiva Primăriei Cermci, dosar 1941 
^ Registru de intrare- ieşire Primăria Cermci, P 515/, i
422 Arhiva Primăriei Şomoşcheş, Dosar 1943- 1947
423 Primăria Comunei Şomoşcheş, Adresa 17/18 i
424 A. P. S. Adresa 48/1943, se:

2°o6, p. 198ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■ ■ -'!

•125
42h Adresa 179 a P. O. Şomoşcheş 
4;; Adresa 38/ 1943 a P.O. Şomoşcheş, din 9 mai - 
428 Adresa P. O. Şomoşcheş, dosar 1943-1947 
42y ^roccs -verbal din 24 noiembrie 1943. Registru 

Adresa P. O. Şomoşcheş, Nr. 18/ 1944

i 1943martie 1941

esibite P 65
mnatădeprotopoJlocaU9,43

anasic Căpitan2 2 2 2 2 3



Odăjdii, cu valoarea reală de 10.000 lei;
7 Casa parohială şi oficiul parohial cu pereţ ii din lemn 
[unginiea de 16 m şi lăţ imea de 7 m, cu valoarea reală de 

100.000 ici;
8 Grajdul parohiei, cu pereţ ii din lemn şi acoperişul cu ţ iglă, având lungimea de 8 m şi 
r imea de 5 m, cu valoarea reala de 50.000 lei;
9 Coteţ de porci, cu peieţ ii din lemn şi acoperişul cu ţ iglă, având lungimea de 4 m şi 
lăţ imea de 2 m, cu valoarea reală de 5.000 lei;
10. Poarta, garduri, cu pereţ ii din scânduiă, având lungimea de 6 m şi lăţ imea de 2 m, 
cu valoarea reală de 2.000 lei;
11 Şcoala, cu pereţ ii din cărămidă şi acoperişul cu ţ iglă, având lungimea de 24 m şi 
lăţ imea de 10 m, cu valoarea reală de 50.000 lei; 
p Aranjamentul şcoalci, cu valoarea reală de 20.000 lei;
13 Poarta, garduri, cu pereţ ii din scânduri, având lungimea de 6 m şi lăţ imea de 2 m 

cu valoarea reală de 1.000 lei.
în decursul anului 1945, în condiţ iile vitrege ale războiului, pierderile umane în 

bărbaţ i şi braţ e de muncă, au afectat viaţ a şi activitatea agricolă din localitatea noastră, 
din sarcinile preotului a fost aceea de a predica despre necesitatea susţ inerii

Şomoşchcş), a oferit burse şi sprijin material pentru ucenicii şi ucenicele de origine din

comuna Şomoşcheş. parohiei Şomoşcheş s-a trimis un tahln
Prin Adresa nr. 21/4 martie » ~ Aureija F. Florica Novacu44: U

(tabel) cu 13 persoane care pot fi  ajutate cu bursa JIHGFEDCBA„ a u ih

1. Burca Petru- 18 ani - meseria turnător - ortodox,
2. Burca Flore- 16 ani - meseria lăcătuş mecanic- orto ox,
3. Sas Teodor- 16 ani - meseria croitor- ortodox,

4. Hărdălau loan -18 ani - meseria C F R-ist- ortodox,
5. Scrob Petru- 15 ani - meseria lăcătuş mecanic- ortodox,

6. Ardelean loan- 17 ani - meseria tricolor- ortodox;
7. Brânduşe Traian - 19 ani- meseria lăcătuş mecanic- oilodox,

8. Sas Cornel- 16 ani - meseria “ artă şi meserii”-ortodox;
9. Frenţ Ghcorghe-17ani - meseria lăcătuş mecanic-advenlist;
10. Memetea Gheorghe - 18 ani- meseria tricotor- adventist;
11. Grec Traian- 18 ani - meseria tâmplar-baptist;
12. Pop loan Aurel - meseria C F R - ist-baplist;
13. Burcă loan - meseria C F R-ist -baptist.

Cum în anii 1942-1944 s-a realizat casa parohială vom prezenta şi câteva

şi acoperişul cu ţ iglă, având

Una
însămânţ ărilor de primăvară.

Raportul nr. 37 din 1945, al preotului Teodor Titeu, menţ ionează că şi-a 
îndeplinii atribuţ iile şi a ţ inut conferinţ e despre însemnătatea Zilei dej Mai, Ziua 

Muncii şi despre democraţ ie, conform unui ordin al Ministerului Cultelor .
Despre Şcoala de Duminică se aminteşte în mai multe documente, prin care se 

menţ ionează funcţ ionarea ci din 24 mai 1942, iar întrunirile se desfăşoară în localul
De obicei participau 35-38 persoane adulte şi 5-8

detalii:
Repararea casei parohiale- interior şi exterior
Tâmplăria şi sticlăria -uşi şi ferestre
Uşi la coridor
Scânduri
Ferestre şi uşi
Stâlpi la poarta casei
Cuie
Zar la uşă şi vopsea

6.800 lei
11.800 lei
2.600 lei 
1.480 lei
1.600 lei 
2.400 lei

340 lei 
1.000 lei

şcolii, între orele 13-15, duminica. 
copii. Iarna se asigura căldură în sala de clasă 
Un document din 16 martie 1945 prezintă lista abonaţ ilor la revista

număr de 16 abonaţ i din Şomoşcheş . •. ..„UoimQp cu
susţ inut de la strană Sfânta Liturghie şi alte slujbe leligioase, cu

cântări bisericeşti, din Sfânta Biserică Şomoşcheş .

-Sas Petru,
- Sas Pavcl,
-Drcanu Teodor,

„Calea Mântuirii41,

cu un
Preţ ul supraedificatului 
Lucrul antreprenorului 
Ţ igla

In acest an, au70.000 lei 
7.200 lei 

900 lei nr. 57; 
nr. 4;ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA25 .

Cuie 5 ;nr.295 lei
Alte materiale nr. 119;-Faur Teodor,

-Sasu Gheorghe , nr. 226. , Mântuirii", îşi

Şi in 1 1946 coi din localitate „  I» »

2.254 lei
Un alt document cumulativ, al tuturor bunurile ^  AL:  9'149 LE'

se asigură la „Prima Ardeleană” SA SodetatJH, ?- din §omoşchcş’ carE

riscurilor de incendiu şi trăsnet, consemnează- S18uian Generale Sibiu, conţ in

1. Biserica, cu pereţ ii din cărămidă şi acoperişul r„  tim- 
30 m şi lăţ imea de 12 in, cu valoarea reală de ion nnn.-5' Imchea> avălld lungimea de

2. Turnul bisericii, cu pereţ ii din cărămidă şi aconcrii, ,■ .
15 m, cu valoarea reală de 60.000 lei; cu hnichea, având lungimea lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA&

3. Clopote cu funii, cu valoarea reală de 20 000 1 •
4. Aranjamentul bisericei, cu valoarea reală de 5000rt •
5. Iconostasul, având lungimea de 10 m şi lăţjmea dc ^

reiau abonamentul, în acest 
nivel potrivit433.

15/20 februarie 1946, P^p^ÎJi'SricHŞonioşcheş. în

acopcnşui putea ajunge in
Plin Adresa nr.

locale, Pretura Incu, un ajutor pentru repararea 
valoare dc 1.500.000 lei, pentru că „ne plouă pictura

dacă nu se va

433 Adresa P. O. Şomoşcheş, nr. 18/1945, Pachet 1
Adresa Nr. 6/15 ianuarie 1946- Adresa P. O. Şomoşcheş,

1947

ITh Cu valoarea reală de 60.000lei;
Pachet 1946

2 2 4 2 2 5



•„deiului Arad comunica neacceptarea dezicerii din funcţ ia preotului Titeu, document 
subliniază încă o dată îolul major al preotului paroh în viaţ a socială a comunităţ ii. 

Asemenea multor comunităţ i din judeţ ul Arad şi localitatea Şomoşcheş, prin 

redincioşii Bisericii Ortodoxe au îealizat colecte de bani şi cereale pentru „înfometaţ ii 
d'n Moldova” . O astfel de listă cu donatorii din Şomoşcheş evidenţ iază că în ianuarie 
1947 s-a colectat de la ^184 de persoane cantitatea de 1.069 kg de porumb, care urma 

să fie trimis în Moldova .ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•„4 34 :
decursul anului 1946/1947 la acoperirea ei ■ preotul Teodor Titeu confirmi C5 

Conform unui raport din 14 febnwne > ^ de către meşlerul ,

în decursul anului 1946 s-a făcut renovarea 000 lei S-a muncit şi s-a ajutat
Gheorghc Pitaş, din Şomoşcheş, pentru sum . ^ Bjsericii Şomoşcheş a f0s
de către credincioşi, într-o vară întreaga. Ep P 

Ghcorghe Sas (a Bobului).
Un raport din Parohia

;
care

Şomoşcheş menţ ionează că „Şcoala de Duminică" 
r «• - 1 « - j* 9a nlfl : 104? iar îndrumătorul ei este preotul paroh

d—ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*  -  t - * -*
religioase pregătite de „cantonil diplomat4*. ..435

La aceste activităţ i participau 3040 adulţ i şi 8-10 copii .
în anul 1946 grija pentru cimitirele din parohii şi pentru cele cu ostaşi eroi, se 

menţ ine şi astfel că se insistă pe îngrădirea cimitirelor, văruirea cruciloi şi îngiijirea 

mormintelor prin curăţ enie în interiorul cimitirelor. Printr-o astfel de adiesă, răspunde 

preotul Teodor Titeu în 28 aprilie 1946, prin Adresa nr. 30.
Şi iată o listă cu membrii Consiliului Parohial al Bisericii Ortodoxe din 

Şomoşcheş, din anul 1946:
1. Mager Aurel- notar;
2. Vcsa Mihai- directorul şcolii;
3. Sasu Aurel;
4. Margina Ioan- nr. 177;
5. Sasu Teodor- nr. 95;

într-o evaluare din anul 1947 găsim consemnată valoarea Bisericii Şomoşcheş, 

ma de 410.000 lei, casa parohială la 160.000 lei, şcoala confesională la 160.000 lei 
” itirul la 100.000 lei. Mobilierul bisericii este evaluat la 303.281 lei. Existau hârtii 

de 5.000 lei, iar soldul total al Bisericii Şomoşcheş era de 9 221 493 lei, la

la su
Ş l C 1 I -

dc valoare 
31 martie 194/ •

O altă adresă da cateva detalii asupia acestor baze materiale.
Casa parohială a fost construită în anul 1906, este din lemn, bârne şi ţ iglă. 
Şcoala confesională este din cărămidă, dar a fost ridicată în anul 1900. 
Biblioteca parohiei s-a realizat între anii 1801-1900 şi are 36 volume de cărţ i şi

încă reviste, în total 68 de volume.
de 30 noiembrie 1947, la slujba divină au participai 96 de adulţ i şiIn Duminica

. .4 39

131 dt ^Mai'consider a fi observată Adresa Ministerului dc Culte nr. 5197/1946, prin 

care preoţ ilor şi cântăreţ ilor bisericeşti li se suplimentau veniturile cu o indemnizaţ ie 
lunară dc 1.000 lei, reprezentând o suplimentare la raţ ia de pâine zilnica lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.

în anii 1949- 1950 au apărut revistele: "Biserica Ortodoxa Romana , .

“Ortodoxia ", nr. 1-4; “ Studii teologice” , nr. 1- 10.

Şi cărţ ile: “Apostolat social
“  30 dc zile în U. R. S. S.
“Cuvântări Bisericeşti44 w _ Pnfpîp:»
“Biserica Ortodoxă Rusă şi Războiul pentru Apărarea Patimi

1 9 5 0”

6. Sasu Gheorghe- nr. 226;
7. Dreana Teodor- nr. 202;
8. Cioara Florea -nr. 200;
9. Brânduşe Gheorghe- nr. 214;
10. Memetea Petru- nr. 176;
11. Faur Gheorghe- nr. 213;
12. Sasu Ioan- nr. 153;
13. Flonta Ioan- nr. 136;
14. Sucigan Petru- nr. 130;
15. Tarcca Ioan- nr. 262;

16. Tarcea Gheorghe- nr . 118.
Epitropi: l.Sasu Gheorghe- nr. 27;

2.Suciu Pavel;
3.Sasu Onuţ - nr. 155.

Adresa nr. 39/26 mai 1946
gestiune pe anul 1945-1946 şi care s’-a desfaşuraUn loîf™ ^ d‘SCUta C°nlU' **  

Cum am subliniat în paginile anterim ^ şcolii, la orele 16p.m. 
I.O.U.R., din fiecare localitate, funcţ ia de sef al -CU înfiintarea în 1942/ 
îndeplinită de un învăţ ător sau preot. în 1946 • . t)lrour*lor locale trebuia să f lC
acest post, motivând că e prea aglomerat* ^ *Teodor Titeu şi-a dat demisia din

nn Adresa nr. 3458/1946 Prefectura

“Almanahul Patriarhiei Ruse pe 

“Fitocalia’
,4 4 1

in 15 manie 1950. prin adresa 15 din .5 

iniţ iază împreună cu credincioşii din Şomoşcheş oig4” liza p- • t ” ■vicar dr. Gheorghe 
în parohie. în 25 si 26 marne, mviiand pc l„.l,  Prea Ono» “ finlci Bis„ id

Litiu  şi pc Diaconul Dumitru Dancău, exphean cal̂ ’ nsches oamenii au rămas 
din Ccrmei, la care luaseră parte mulţ i credincioşi din şomş  ̂^ q să slujească 
impresionaţ i de predica diaconului Dancău şi doi esc sa 

alături dc preotul paroh, Teodor I ileu.
Nu mai ştim dacă s-a ţ inut sau nu această ̂„misiune 

intenţ iile sunt evident pozitive şi favorabile

iune religioasă", dar exprimările $<
4 3 6A

!■

' Adresa Nr. 1/ 1947, Adresa P. O. Şomoşcheş, Pachet |947
m Adresa Nr. 16/31 martie 1947, Adresa B. O. Şomoşc het 1947
440 Statistica din 6 Decembrie 1947, Adresa B. Ch Şomoş ş̂ Qsar 1947 
in ^rcsa 137/6 noiembrie 1947, Adresa B. O. |01"oş ^ heş,
442 Adresa Nr. 12 931/30 ianuarie 1950, Adresa B. O. 6 

Adresa B. O. Şomoşcheş, Pachet 1950

434 Adresa B. O. Şomoşcheş, Pachet 1946
435 Adresa nr. 19/1 manie 1946, Adresa P O ,

Adresa B. O. Şomoşcheş, Pachet 1946 °?Clc?:
t Pachet 1950

4 3 6
Pachet 1946

226 2 2 7



toate actele de gestiune contabilă din Parohia Şomoşcheş, ^ * P^nă la
19 martie 1950. Studiind acest proces-verbal constatăm cu ucune ca pieolu Teodor 
Titeu a condus corect gestiunea bisericii, că au existat documente justi îcative la toate 
cheltuielile bugetare, că veniturile băneşti şi cerealele sau pi o use e e pe cele 23,85 
ha aflate în folosinţ a Sfintei Biserici din Şomoşcheş sunt bine consemnate şi păstrate.

Iată încă o dovadă, spre lauda preotului Titeu, că a acoidat atenţ ie problemelor 

financiar- contabile.
Şi dacă mai sus arătam că instaurarea regimului comunist a adus la stări de 

anomalie în viaţ a bisericii, aduc şi unele exemple.
în adresa nr. 142/1950 se înştiinţ ează de către Protopopiatul Apateu-Cermei că 

slujbele de duminică 21 mai 1950, nu vor începe decât după ora 10 sau mai târziu, 
pentru ca toţ i credincioşii să participe dimineaţ a la campania împotriva gândacului de 
colorado.

•todoxe. în aceasta, prin adresa 463/1959, 
0l-dona să nu tolereze astfel de manifestări,
°! nU se facă predici de către mireni447.

preoţ ilor din Protopopiatul Ineu li se 
decât eventual sub tutela preotului paroh şi

Şi tot ca o creştere a influenţ ei politicului în viaţ a bisericii, voi prezenta două 
fost impuse preoţ ilor spre dezbatere, în 21 februarie şi 29 aprilie 1959 şice autenie

care vizau:
Conştiinţ a creştină şi războiul “

' Coexistenţ a paşnică a popoarelor europene “
Pentru aceste teme preoţ ii trebuiau să conspecteze şi să consemneze individual, 

altfel fiind pasibili de sancţ iuni.
Ca un bilanţ al anului 1959 consemnăm dintr-o statistică de sfârşit de an,

următoarele:
familii ortodoxe: 432, suflete 1507;

botezaţ i în 1959 : 35;ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
: 1 5 ;cununii

înmormântări
4 4 9

„Totodată preoţ imea este invitată a da concurs la serbările de 5 ani, aniversare a 
A.R.L.U.S.-ului (Asociaţ ia Româno-Rusă)”  şi credincioşii să participe la aceste serbări 
de mare importanţ ă443.

Iată un alt document din care aflăm că la 24 august 1950, în Biserica din 
Şomoşcheş se va ţ ine Conferinţ a Preoţ ească la

: 2 1 .

Şi din nou anul 1959 sc încheie cu o restricţ ie legată de prezenţ a copiilor 
Umblatul cu Crucea" la Botezul Domnului, aceştia fiind înlocuiţ i deşcolari în

cântăreţ i bisericeşti din parohie.
în anul 1964, la 24 august, Consiliul parohial Şomoşcheş a angajat preotul C. 

Vadăşan pentru curăţ atul picturilor existente şi reparaţ ii de zugrăveli, în cuantum de 
9.000 dc Ici. La montarea şi demontarea schelelor au lucrat 103 credincioşi, sub formă 
dc muncă voluntară. Epitropul bisericii a fost Nicoară Faur, de la nr. 416.

în anul 1965 preotul şi credincioşii parohiei noastre au angajat ample lucrări a 
faţ ada Bisericii Şomoşcheş, prin întreprinderea Interraională de Gospodărie Comunala

4 5 0

care vor sluji preotul Teodor Titeu şi 
Mircea Munteanu, de la Şepreuş. Vor participa toţ i preoţ ii din Oficiul Protopopcsc 
Apalcu. Preotul Teodor Titeu va asigura prescura şi cele 

Sarcină sau onoare, orice
necesare.

am gândi pentru Şomoşcheş primează credinţ a, 
preotul şi credincioşii acelor vremi. De ce să nu fim mândri dc ei?444

Intr-o statistică din anul 1950, preotul Teodor Titeu informează că în locul

^s h s s k k s »*s  “  ‘-*~ *“ *> < *— *
Somosches ^DoatcTfi d'nlre aĉ iun'le ma' deosebite din parohia
Şomoşcheş poate fi considerata cea dc cedare a unui teren de 600 metri nătrali din 
gestiunea bisericii, care teren este solicitat • , DUU metrl PaliaI'> 0,1
Cermei, în vederea construirii unui Magazin M^xtTc 7 M CTUm ’ *LunCa“ 7 

sunt Tăcute de Cooperativa „Lunca“  şi dcSfatulPolaralTo '

Adunarea Parohială de la 1 martie 1959 a hnt ^ Ş°m°Ş Ş' a
schimb a celor 600 de metri pătraţ i luând un intra, i f aprobarca sub forma de 
între cetăţ enii Kapka Ioan şi Homea Petru ‘ M de 400 stânJcn' pătraţ i situaţ i

Venerabilul Consiliu Eparhial Arad şi ierarhii Fn ,
acest schimb, ce s-a finalizat cu un mare benefic' fcP,SC0P'ei au fost dc acord cu 
Mixt, care s-a construit în perioada 1959- ] or7 m pentru Ş°moşchelani. Noul Magazin 
din Şomoşcheş ‘M6. ’ a adus mi>lte beneficii civilizaţ iei rurale

întărirea regimului comunist din România 

intolcianţ ă faţ ă de organizaţ ia religioasă

şi Locativă Ineu.
Lucrările au început în primăvară, prin cumpărarea a ...... t
var, care au fost depozitate până în vară, când în decursul lunilon mme, tu te şi 
s-au realizat lucrările de întreţ inere şi renovare a postamentu ui isericii şi

S Ş ţ  p î“  “ « n -H  d c ...... . » .i. î»  *—  —

următorii mireni:
Petru Sas
Ioan Sas ( Neamţ u )
Ioan Sas ( Nclca )
Ioan Sas, Nr. 345 
Petru Brânduşe 
Petru Brânduşe 
Nicoară F 

Ghcorghc Bura 
petruSas,Nr.518

15.000 kg ciment şi 10.000 kg

aur
^ I)0atC exPr^ma Şi prin politica de

°aSlea Domnului“ , cândva fala bisericilor

443 Adresa B. O. Şomoşcheş, Pachet 1950
444 Adresa Nr. 9/16 august 1950, Adresa B O s
445 Adresa Nr. 30/1950, Adresa B. O. Şomoşcheş Pachcl 1950

Adresa B. O. Şomoşcheş, Pachet 1959 achct I950

44* ^C,rcsa O- Şomoşcheş, Adresa 463/24 noiem ne ’ pachet 1959 
‘ i49 ^resa P- O. Şomoşcheş, Adresa 85/1959 şi Adresa 
450 ^c!rcsa B. O. Şomoşcheş/ Raport 169/30 decembrie pachct 1959 

Adresa B. O. Şomoşcheş , Adresa 510/31 decembrie 1959,

4 4 6



In acest an s-au derulat activităţ i administrativ - gospodăreşti, precum:
, instruirea unui gard în jurul bisericii, cu lungimea de 91 m şi lăţ imea de 31 m,

, â în lungime totală de 244 m liniari;

j 'unanimitate, consiliul paiohial, în mai multe şedinţ e a aprobat acest proiect precum 

•bugetul aferent.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
^ ţn vara anului 1968, la 23 iunie, s-a licitat vechea casă parohială, care a avut preţ ul 
1 jre la 13.000 lei, dar prin licitaţ ie s-a vândut cu 15.500 lei, către Popa loan

Petru rrcnţ
Gheorghe Morar 
loan Mcmctea

Secretar al consiliului a fost loan Scrob.

Un proces verbal din 22 augustTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S X S ■».-  .« *■»
La terminarea acestor lucrări, preotul Teodor Titeu expediază o invitaţ ie către 

înalt Prea Sfinţ itul Episcop şi Veneratului Consiliu Eparhial din Arad de a binevoi să 
sfinţ ească în 19 septembrie 1965 lucrările de la Sfânta Biserica Şomoşcheş, „acţ iune cc 
ar pecetlui strădania credincioşilor, valoarea lucrărilor de 30.000 ei şi^ ai^ constitui 
îndemn la întinerirea vieţ ii creştineşti a enoriaşilor din Parohia Şomoşcheş

Sfanţ ul lăcaş a fost tâmosit, dc către I.P.S.Tcoctist Arăpaşu, episcopul Aradului 
şi viitorul Patriarh, Teoctist, în fruntea unui sobor de preoţ i: preot, Protopop al Ineului, 
Emil Borza I.C. St. Petru Bancea, preot în Apateu, fost protopop al Ccrmciului şi 
Apateu, pr.I. Nădăban, Consilier Cultural Eparhial, preot Gheorghe Găvăjdan, de la 

Micălaca Veche, diacon Teodor Băbuţ a, preot, Octavian Pătraşcu şi parohul locului, 
Teodor Titeu. Au participat credincioşi din Şomoşcheş şi împrejurimi chiar în vremea 
restricţ iilor comuniste.

Organele locale prin C.A.P. „Viaţ a nouă” , din Şomoşcheş, solicită teren din 

„Cimitirul vechi“ din Ogrezi, pentru amplasarea secţ iei de mecanizare, care în 

următorii ani s-a realizat (actualul, fost S.M.A. Şomoşcheş). Din nou are loc un schimb 
de teren cu aprobarea Consiliului Parohial şi avizul Episcopiei Aradului453.

Şi alte intersectări ale bisericii cu politicul, găsim la fiecare votare, când preoţ ii 
obligaţ i să mobilizeze credincioşii la vot. La 7 martie 1965 a avut loc o votare, 

preotul Teodor Titeu a îndemnat oamenii din Şomoşcheş să meargă la vot.
A mai militat şi pentru achitarea unei contribuţ ii voluntare pentru lucrările dc 

modernizare a trotuarelor de pe străzi şi pentru electrificarea localităţ ii
loo.li,ate P“ "S Pr™“  5°m05ch'! î1 Bi” ' Execuliv .1

F.u, Nictr'' C0“ liUl  P” hW ““ “  di"
Morar Gheorghe 
Brânduşe Petru 
Sas Gheorghe 
Frenţ Petru 
Sas loan , nr. 277 
Sas loan , nr. 206 
Sas loan , nr. 345 
Sas Petruţ 
Memetea loan

1965, consemnează recepţ ia lucrării şj

de pornire

^credincioşia oamenilor din Şomoşcheş s-a manifestat în anul 1968, prin cumpărarea 

10 Biblii,  în valoare de 400 lei, din care una era cumpărată de preotul Titeu Teodor, 
a un exemplar era destinat bibliotecii parohiale454.
iaf în acest an, Sas A. Viorel (a lui Doboşoaic) era student la Institutul Telogic 

sti în anul al IV-lca şi a efectuat activităţ i practice la Biserica din Şomoşcheş.
H- i9 din 10 august 1968, menţ ionează că în Sfânta Biserică se utilizează un potir 

H ^ ini - 800 la mie, în greutate dc 420 g. Cupa de argint are înălţ imea de 25 cm şi 

Vametrul dc 10 cm. Ornamentul extern are stil bisericesc apusean455.
temele pregătite de preoţ ii din Protopopiatul Ineu şi bineînţ eles şi de 

an, amintesc: „Unitatea Bisericii Ortodoxe Române” , din 

factor dc îndrumare morală pentru credincioşi” , din 13

Dintre
preotul Teodor Titeu în acest 
26 august 1968 şi „Biserica - 
martie 19681 6.

Ziua '
dc 1 Decembrie 1968, adică “Sărbătoarea semicentenarului Unirii  

Transilvaniei cu România” a fost şi în atenţ ia Cancelariei Sfântului Sinod şi a 

Episcopiei Aradului, astfel că s-au expediat îndrumare pentru predic, ş, aclivitaţ

orientative în fiecare parohie. A „  mnfnrmat acestor
Preotul Teodor Titeu, dc altfel un patriot înnăscut, s-a conformat

erau
indicaţ ii. în rândul ascultătorilor, astfel că în raportul său din 

feţ ele credincioşilor sc putea c,t, admiraţ ia ş
la 50 dc ani de la Maica

Cuvântarea sa a găsit ecou in 

12 decembrie 1968, subliniază „pe 
respectul faţ ă dc faptele morale ale înaintaşilor noştri

Unire” .457

, acum
P.C.R. din

în ziua de 8 Martie a anului 1970 s-a întrunit C31'°astfel^că au rămas 

cpitropului. Au existat 2 candidaţ i, care au fost aleşi cu ca c lnjuj „
aleşi Faur Nicoară şi Morar Gheorghe. Apoi aceştia au ePl ^ zona a avut loc o 

în primăvara anului 1970, în ziua de 9 ^nic, 0^  ̂ş’ moşcheş. A fost adus 

furtuna puternică şi vijelia a rupt crucea dc pe b < ^ a COnstatat daunele
meşterul Alexandru Balog, din Salonta, care în 5 sep cm surna de 4 000 Ici
Şi defecţ iunile şi în şedinţ a de consiliu din 16 septem ne 

pentru reparaţ ii.458
După efectuarea reparaţ iilor, a

era alcătuit din:

i a cruciicelor două globuri şi
avut loc sfinţ irea

Secretar de şedinţ ă era Scrob loan.

Adresa B. O. Şomoşcheş, Proces- verbal din 16 sep 
Vcrbale al C. P.

451 Adresa P.O.Şomoşcheş, Proces -verbal din ?? a,
- Adresa P. O. Şomoşcheş, Adresa 27/ 8 septemhri*?oJ 965, Pachct 1965 

Adresa B. O. Şomoşcheş, Adresa 59 ,c.A p via ° P®chet 1965
^^^'aţ a Noua Şomoşcheş, Pachet 1965



în Biserica Şomoşchcş, de azi alaiuri de vrednicul nostru preot şi protopop, 
UniscNica cântă la strana dieaptă Ioan Stana Badea şi Ioan Jula, căntă la strana stângă, 

u gcrob şi profesorul Ioan Nagy, în duminicile în care nu slujeşte la Avram Iancu.
C • *j riie personale se leagă de învăţ area celor opt glasuri, ajutat de Ioan Stana în 
^ rs de două luni, în anul 2012.

Epitropii de azi sunt: GheorgheFlonta, epitrop I şi Teodor sas, epitrop II.  
te Aurel Avram (Bistriţ eanu)

8.2. înscrisurile pe cărţ ile bisericeşti 
Cazania lui Varlaam”  (Iaşi, 1643, în Biserica Bocsig) 

stă'Cazanie o am cumpărat-o eu, Popa Iov din Şomoşcheşiu, cu 3 căbele şi 

âtale de grâu de la Ioan Popovici, în anul 1783, martie în 4 zile”
Martori:

diacon Ioan Scrob, Petru Sionei, Petru Scrob şi Gavrilă Berar 

(înscrisul este cu litere chirilice)

Penticostal*44, 1953
Acest triod va servi în strana dreaptă. Cumpărată de Leucuţ a Petru şi Burca Pavel a 

lui Ştef, cu 100 Ici, în anul 1957 din Oradea44 

„  Antologhion14, 1982
Cu deosebit respect şi multă dragoste, pentru parohia Şomoşcheş 

”  2 aprilie 2007
Pr. Moise Nica,

.Mineiul lunii octombrie” , Ed. Institutului Biblic, Bucureşti, 1970 
,Cumpărat de Lcucuţ a Petru cu prcţul de 200 le,, az, 25 august 1978 

Mineiul lumi iunie ” , Ed. Institutului Biblic Bucureşti, 1979 
„Cumpărat de către Scrob Petru, nr. 311, la data de 23 noiembrie 988 

„Mineiul lunii decembrie “ , 1956, Ed. Institutului Blbh‘  Bl'“ r p , Român, 
„Ziua de 22 Decembrie 1989 va rămâne o sarbatoare naţ ional p P

T tpn năruitele consilier Popa Dan şi preotul 
de pe turn, de către preotul Teodor distribuit cruciuliţ e şi medalioano
Octavian Ţ olea din Cermei. Cu acest prilej s-au ic

credincioşilor participanţ i la slujbă, 
în anul 1972 sunt aleşi ca epitropi:

Morar Gheorghe, epitrop I

"S«S5LD —»»“ r; L',rri *Bisericii Şomoşcheş. S-a convenit ca fiecare familie conlubuie cu

decu

Clopotar es

electrificare a

SUmadCîn°aneu!ei974 au avut loc alegeri pentm Consiliu, Parohial din 9 persoane, 

Consiliul Parohial din 18 persoane şi 2 persoane ca „barbaţ i de mei cdcic . ^
Fiecare din cei aleşi a depus un “ Jurământ44 în numele Sfintei Tieimi . 
în anul 1974 s-au mai construit lângă Sfânta Biserică două podeţ e din beton, 
în anul 1974 a avut onoarea de a deveni membru în Consiliul Lpaihial Arad,

459

jumihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 6 0săteanul nostru, Gheorghe Flonta.
în urma unei acţ iuni de verificare a cărţ ilor din biblioteca parohiei, în anii 1978 

şi 1979, profesorul Nicolae Roşut, director al Muzeului Judeţ ean Arad, a descoperit un 
număr mare de cărţ i rare, din care enumerăm:

Alba- Iulia 
Bucureşti 
Bucureşti

1699 

1731 

1750 

1766 
1784

Sibiu 1807 
Sibiu 
Buda 
Sibiu 
Buda 
Sibiu
Carloviţ 1793 
Sibiu 
Sibiu 

Bucureşti 
Bucureşti 
Bucureşti 
Diecez. Arad 1905 
Bucureşti 
Diecez. Arad 
Sibiu 
Sibiu 

Bucureşti 
Bucureşti 
Bucureşti

*Chiriacodromion
*  Octoih
*  Evanghelie
*  Ceaslov Mic
*  Molitvelnic
*  Liturghiei*
*  Pcnticostar
*  Tâlcuirea Evangheliei
*  Apostol
*  Ohtoih
*  Triod
*  Cazanie
*  Evanghelie
*  Liturghier
*  Liturghier
*  Liturghier
*  Molitvelnic
*  Cantorul bisericesc
*  Carte de Te- Deum
*  Acatiste şi Paraclise
*  Ceaslov
*  Ceaslov
*  Triod
*  Cazanie
*  Apostol

Blaj

1859
1835
1859
1826

--SsiSŞSSâsSsisr.
care a facut-o pentru Poporul Român.

Dumnezeu să nc ajute!
25 decembrie 1989 

-cântăreţ , Lcucuţ a Pelin, Nr. 410
8.3. Cimitirele Parohiei

veşnic.

1860

1907

1902

1902

1960

1950

în ritual înmormântarea

obicei statuat

1922 Credinţ a creştină arc 
persoana umană.

înmormântarea prin înhumare este
1940 din primele 

i în apropiere de biserica
1901
1905 creştinismului. .. , t nate

Cimitirele satului sau ale parohiei erau spaţ ii 

sau în vecinătatea localităţ ii.
Şi la Şomoşcheş tradiţ ia orală şi documentara ^  

Posibil folosit între anii 1850- 1900, de cel de la „Ug

1930
1960
1940

4 5 9

r;~ 978
4 6 0 _ verbale

4 6 1 r
F-d. Institutului Biblic Bucureşti

232TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Bisericii Ortodoxe Şomoşcheş, ^ dus ja cxhumarea unor 

Săpături de şanţ uri între ana 196° - - _0(jul de lângă fostul S.M.A. 
umane, pe actualul loc al S, M. A. Şomoşcheş ş P .jt la Rcforma din 1926 din 

Cimitirul vechi apare în documente,

domoni!““ '»■ s-au !n™rmamai«« 

000 dc Pjr^nh ^  ^ orânduit pc 22 de iândhri,» câte 70- 90 dc cruci pc un

Actuala imagine onorează pe şomoşchelani, pentru că majoritatea îşi respectă 
-nalllv„ yii, mormintele sunt pline de flori, se aprind des lumânări şi candele, se duc ouă 
,1 Pastile morţ ilor, iar crucile sunt văruite şi vopsite periodic.
dC în cele 4 puncte cardinale faţ ă de sat, există cruci, troiţ e, încă dc la începutul

dc proprietate a resturi

. • y y

jn majoritate, după anul 2000, acestea au fost refăcute, înnoite şi actualmente sunt în 

foarte bună.
micea dc la lugăre, făcută dc fam. Jula;
„cea din marginea satului, spre Cermei, făcută de fam. loan Vesa, primar; 

lU “de la Ionel- Ogrezi” ;

“ de la ţ igani- Spinăt” .
Obiceiul creştin şi local de “ ieşire la grâne “ se păstrează în Şomoşcheş, în 

doua zi de Paşti şi dc Rusalii.
H 4. Portrete ale preoţ ilor slujitori în Parohia Şomoşcheş lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Simion Bulcu - un preot cu nuanţ ă de controversă
Se zice „De morţ i“ (cu referire de oameni), „numai de bine“ ! Despre preotul 

. • Buicu avem puţ ine informaţ ii şi de aceea ne rezumăm la următoarele: 
bm s.a născut în Coroi, judeţ ul Arad, la 1875. A absolvit 6 clase gimnaziale şi 3 

ani de teologie la Arad. A fost sfinţ it în anul 1899 de către binecuvântatul Episcop al 

Aradului, loan Meţ ianu, ajuns Mitropolit al Ardealului.
A început, se parc, direct în anul 1899 ca preot paroh in Şomoşcheş, luciand cu sârg 

nrcolcsc Dână în anul 1943, efectiv 44 dc ani.
P Cum bine ştim vremurile au fost grele, regimul dual,st ş, guvernu magh.a. 
î„ ccc», "  fc “ ion.torc a români!», for,and ,r«c,ic,.a d= n« do = 

«1 limbi, maghiare, msialarc, do învăpori .„„oscidrndo tarta ~ ta | 

mi alic aclinni dospro caro am aminul în momentele rev* Ş»* O •

au îndeplinit rolul de apărători ai limbii  îoirnânc şispil"iua * ‘  ^ susţ inerea şcolii
Preotul Simion Bulcu a realizat aceste deziderate. s-aîn parohie ~ 

confesionale româneşti dur Şomoşcheş,
ceea cc-i putem reproşa c faptul ca, avand o ne ‘  . intelectuaţ i ai
bătrânilor satului, care l-au cunoscut) a mtrat m conflict cu \

salului.

stare

rând.
crucile erau din lemn cioplit, dar dc vreo 40- 50 de ani,Cu zeci de ani în urmă, 

se fac cruci de piatră (ciment).
Cele mai vechi morminte din cimitirul vechi din Şomoşcheş, sunt ale preotului 

Simion Bulcu şi Elena Bulcu (1943) şi crucea învăţ ătorului, director al şcolii şi căpitan 

în rezervă, Teodor Ardelean (1945).
Vechiul cimitir are şi două zone pentru cimitiiul  baptiştilor şi al adventiştilor.
După anul 1928 aceste culte au primit drept dc folosinţ ă a tcicnului denumit 

„cimitirul  Şomoşcheş*4462.
în vechiul cimitir s-a găsit în anul 1974, la săparea unei gropi, un tezaur monetar 
conţ inând 83 de monede de argint, din care 10 denari, romani republicani şi 73 
tetradrahme de Apollonia (dc tip grecesc).

Tezaurul a fost datat dc secolele II şi I, î.d. Hr. şi dovedeşte existenţ a unei 
populaţ ii dace, preromane şi romane, pe aceste teritorii.

Tezaurul dc la Şomoşcheş are valoare istorică deosebită, iar pentru noi una 
sentimentală, de mândrie locală.

Crucea
Crucea

fiecare a

au

In anul 1991 s-a construit şi s-a sfinţ it Monumentul Eroilor din Şomoşcheş, 
dedicat celor 48 de combatanţ i ai celui Dc-al doilea Război mondial, căzuţ i pc 
frontulile din Rusia, şi după 23 August 1944, pc fronturile din România, Ungaria, 
Cehoslovacia şi Germania.

Fondurile au fost adunate dc veteranii dc război din Şomoşcheş care aveau 
atunci pe, loan Sas (a Cioanu) ca preşedinte, Gheorghe Costau (a Dolii), secretar, Petru 
Memctea (a Cucului) ca vicepreşedinte, Petru Sârbi,ţ (a Puclii) casier si Gheorghe Popa

r -t u ad\Vfrat aC,iV- 111 ,impul construcţ iei monumentului firma 
Marakeş, prin învăţ ătorul loan Nagy a sponsorizat stimulentele pentru muncitori.

Monumentul s-a dezvelit in 17 noiembrie 1991 în prezenta a numeroşi 
credincioşi şi a unor personalităţ i dc marcă ale iudei,,1,,' JIHGFEDCBAa > P! , A ’ "
prefect, gen. (r) Aurel Golcea, ml. loan Memcte cÎ r ^ 1
Slev, de la jandarmi şi Pavel Sârbu, inspector aî îl  I aArad’ nV' N'C° 

Slujba de sfinţ ire a fost oficială de I.P.S. Timotci W • 13 ’ ?1 ^ dcputa!1 §* senat011' 
protopopul Incului, Moisc Nica şi un sobor de preoţ i dT’ CP'SC°P al Aradulul îns0ţ " dC 

Din anul 1992 s-au început înmormântări în Noul ’ ■ v
Acum nu se folosesc decât cruci de piatră ’ CU 0 suP>afaţ ă de peste 3 ha.

în anul 2005 s-a construit o Capelă a cina!tlru^d.‘VJdua 1 e sau familiale.

Dar

A pornit un conflict cu preotul din Cermei, sa Şomoşcheş a fost mulţ i
cărturar, ccrmcianul nostru, Vasile Goldiş. Cu irec oi episcopului Aradului

intervenţ ia protopopului şi a epis f
ani în conflict şi a fost nevoie dc 
care i-a chemat la înfăţ işare şi la împăcare.

A gestionat rău conflictele locale cu
altercaţ ii au trecut la cultele ncoprotestante. decursul anilor 1928 şi 1929 au

Studiind Adresele B. O. Şomoşcheş, numai 1 Ortodoxă.
trccul la baptişti şi adventişti peste 30 de familii» e < conduse, exista bib io cc 

Am constatat că documentele bisericii eî hl- ţ iije bisericii erau achita e 

parohială, casa dc cultură, dar tot timpul taxele şi & ftră suport 
aitârzicre. A fost totuşi atent la cei săraci, penti ş

în urma anumitorzona noastră. i credincioşi, careunu

care în anul 2009 a fostmodernizată.
Prin forarea unei fântâni s- au asigurat condiţ ii igienice şi sociale, pentru acest

material a

4H lnvcn,ar dc la 12 auSusl l964. Dosar cimitir, Adresa P. 0
■ ŞomoşcheşihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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inlă la Parohia Şomoşcheş, unde va sluji necontenit până la pensionare465 
fost anii războiului şi au urmat

ii, a ajutat de Paşti şi de Crăciun, familiile mai sărace, prc%in
cumpărat cărţ i din banii bisericii

Eparhial Oradea, prin care propune şi ceie au P nca« 

să poarte numele părinţ ilor săi „Ioan deocamdată să aflăm finalul acestui
Documentele consulta e nu nlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. < fî considerate de valoare morală

decurs, dar oricum, acţ iunea şi proiectul in sm p a

bună.

... .. ann lnstaurării comunismului, cu multe
himbâri şi anomalii sociale, in care preoţ ii şi învăţ ătorii trebuiau să se strecoare abil 
n ru a nu fi acuzaţ i politic sau civic. Istoria ne oferă multe cazuri de preoţ i şi dascăli, 
m au pătimit pentru că în anumite conjuncturi au intervenit, s-au exprimat sau pur şi 

CiU nlu întâmplător au fost piezenţ i. Cunoaştem pentru Şomoşcheş momentul Revoltei 
S|'n anul 1949, din care pi cotul Teodoi Titeu a ieşit cu bine, deşi se cunoaşte că un grup 

in -ţcnj au urcat în turla bisericii şi au tias clopotele. Posibil că preotul n-a ştiut şi nici 
de St “ncurajat şi de aceea n-a avut probleme cu securitatea.
1111' A funcţ ionat până în 30 decembrie 1977.

în toţ i aceşti ani a slujit cu devotaţ ie altarul Sfintei Biserici, a participat la 

' tăţ ile specifice din Protopopiatul Cermei-Apateu şi de la Ineu, a avut o deosebită 
aC .„ r Biserica Şomoşcheş, administrarea şi gestionarea finanţ elor şi calitatea

înregistrării şi păstrării documentelor parohiei.
in b g_a sj]j t sa îmbogăţ ească biblioteca parohiei, era un avid cititor de „Magazin 

storic“  şi pentru că nc-am cunoscut îndeaproape între 1970-1977, am discutat de multe

°ri pc lC™^aboral binc cu credincioşii, cu consiliul parohial, cu cântăreţ ii şi epitropul,

ncavând disc" c't^ '^dTsimplii ţ ărani, dădea dovadă de intelectual al satului şi

încuraja oncedimpal'vajjnjocalitatm^^^ ̂^ para,el misiunea sa pastorală, dar luptând

Au

A avut un fiu, Bulcu Simionaş, ajuns medic veterinar în Cermei şi care apoi a

plecat în locuri nedepistate de noi.
A decedat în anul 1943 şi este 

cimitirul vechi din Şomoşcheş.
A sluji într-o parohie 44 de ani. E ceva !
A  menţ ine credinţ a, limba, biserica, a administra coicct aceste valori, iarăşi... e 

ceva! Simion Bulcu a încercat şi a reuşit multe dintre acestea.
FIE-I MEMORIA BINECUVÂNTATĂ!

înmormântat alături de soţ ia sa, Elena, în

Teodor Titeu - preotul cel blând
Comuna vecină cu noi, Apatcu, a dat şi dă în continuare oameni de marcă 

pentru cultura şi viaţ a noastră socială.
Cu certitudine că apătenii sunt mândri că printre „cei învăţ aţ i“ şi care au dat 

onoare comunităţ ii, poate fi  numit şi preotul Teodor Titeu.
A văzut lumina zilei la 3 iunie 1906, din părinţ ii Florian şi Maria. Oameni 

credincioşi, români adevăraţ i, într-o ţ ară în care dominaţ ia maghiară (acea toate 
eforturile spre deznaţ ionalizare, familia Titeu a păstrat limba, credinţ a şi spiritualitatea 
naţ ională românească.

A urmat şcoala primară şi gimnazială în Apateu, iar în anul 1928 a fost 
înmatriculat ca student al Academiei Teologice Ortodoxe din Arad, unde a învăţ at 3 
ani, având purtare „bună“  şi „frecvenţ ă sârguincioasă“ .

A învăţ at de la eminenţ ii profesori şi teologi ai acelor ani şi în faţ a unei comisii 
de personalităţ i : Atanasie Lipovan, Dr. Gheorghe Popoviciu, Vintilă Popescu, Dr. 
Atanasie Bradeanu, dr. N,colac Popoviciu, Dr. Şiclovan Simion şi Dr. Teodor Boliş 
icotor, a obţ inut „Diploma dc capacitate preoţ ească" în 10 noiembrie 1933

In 30 septembrie 1934 s-a căsătorit cu tânăra învăţ ătoare Onca Sofia din 
localitatea Ribiţ a, raionul Brad si în îmm rSost ■ • „  .ortodoxe a nrimit nn*i Ho „ f ? căsătoriei, conform tradiţ iei creştine
oitodoxc, a pnmil post dc preot m parohia Topla, conform repartiţ iei 7405/1934 a 
Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului Amin . , * . „  •
misionară, iar dăscăliţ a încearcă să lumineze mintea şi inimile 7 - ‘

Dar în anul 1936, la 7 mai doamna - micllor învăţ ăcei.
Florian şi în anul 1938, ^ fiica Rodica P 853 ',a?lC Un băia‘ > Pe Voieu Coriolan

Deşi familia era mai mare, dorul de JIHGFEDCBAc k S ,i „ , , 
preotul Titeu să se apropie. Se transferă întâi h n a dC SatU' APaleu' ?1 faCC pC 
Adresei 1959/1939 a Episcopiei Aradului Uud’ comuna Târnova, conforn1

Cu certitudine că în parohie şi-a făcut mi,;nn 
acumulat cunoştinţ e profesionale mai boom,» ■ nea Past°J'ală şi administrativă, a

8‘ Şi pun transfer, în 16 septembrie 1943 se

Era

tacit cu „anticriştii . .

„  >. Parohia ^  a

serviciul dc normator la combina, pe tarla'de C„ A,*^aîluî său preot, o biserică 
Apropiindri-se de SJU» -

frumoasă şi îngrijită. In anu 1973-19 /4 a tăcui um ,

i, Emil Borza, datat 29 noiembrie 1965464
făcut în vară

t»d 1978, la 1 ianuarie s-a pensionat, după o^munca n ^ ţ nmormânlat

S-a mutat cu domiciliul la Timişoara, u < . dânsul, au amintiri
Toţ i cc, care l-au cunoscut, l-au ascultat sau au muncit cu

SKSMSSr  ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT ITEU . VA  « W tfN E  O
n e u it a t a  b is e r ic ii ş o m o ş c h e ş.

ă neobosită de 43 dc am.

BINECUVÂNTARE DE

andatul muncii şi mâine în mandatulA
- azi în mMoise Ni ca — parohul nostruZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o , 54 , s  s r r  -  = = s
al ortodoxiei, nu cunoaştem. .. . . ~t;m dar părinţ ii au stabi

Ce-or fi zis ursitoarele, la capul copilului, nu şt.m, 
împreună să-i pună numele la botez -Motsc (cel scos d p ; Desprc preotul loan 

Dc mic a îndrăgit biserica şi preotul din satu

•im Adrcsa Protopopiatului lneu, Dosar carte de muncă 

Adresa Protopopiatului Ineu Dosar 1965, Pag-

ne uitării

i
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osias de stejar, sculptat şi aurit.
,c°n ' Măiestria meşterilor din Romuli Bistriţ a, va creşte în valoare materială dar şi 

-ituală, acest străbun locaş ortodox.
Poate că trebuie să fim îecunoscători Guvernului României pentru donaţ ia de 1 

miliard de lei (vechi), poate în subsidiai şi senatorilor şi deputaţ ilor arădeni, care au 
' rjjj njt proiectul şi de ce nu şi fiilor  satului Şomoşcheş, care s-au perindat şi au muncit 
• capitală şi care nu şi-au uitat „Biserica în care au fost botezaţ i,,

Tuturor trebuie, azi la ceas aniveisar, să le mulţ umim. Preotului nostru, Moise 
Mea, 'i datorăm respect şi recunoştinţ ă şi pentru munca de profesor de religie, 
exercitată în Şcoala cu clasele I-IV  Şomoşcheş. Şi menţ ionez că din anul 1978 încoace, 
i avut puterea şi plăcerea de a colabora cu dascălii şcolii şi cu directorul.

Personal, amintirile şi colaborările se leagă de toate evenimentele din sat, fie 

sfinţ irea şcolii, la început dc an şcolar, fie pregătirea de manuale de religie, fie ocaziile 
festive de „întâlnire cu fiii  satului editarea ziarului local „Satul natal" şi „Satul 
românesc" s-au derulat prin munca înfrăţ ită „a dascălului cu popa 
Dar munca misionar pastorală a lui Moise Nica nu s-a oprit doar în parohie. Din anul 

fost ales dc preoţ ii din Protopopiat, ca ierarh cu grad dc protoiereu.
Aşa au început alte frământări, alte sarcini, alte drumuri „cu crucea în spate". 
Să lucrezi cu 47 dc preoţ i eterogeni, ca vârstă, pregătire, probleme familiale, 

personalitate, să alergi în 47 dc parohii şi 21 de filii,  nu e lucru uşor.
Revoluţ ia dc la 1989 a descătuşat spiritele românilor. Biserica a devenit 

temelie a trăirii noastre. Şi desigur că s-a dezvoltat. „în aceşti ani spune părintele 

protopop Moise Nica, am pus piatra de temelie, la 12 noi locaşe de cult şi o manas; ire 
la Tămand. Am participat alături de neobositul nostru chinarh, înalt Pica SfiJaSa 
Arhiepiscopul Timotci Seviciu la 49 de sfinţ iri şi binecuvântări de lucrări, la d fe . e 

biserici din zona Meu. Am desfăşurat periodic conferinţ ele protopopeşn. Am particip 
la festivităţ i cu caracter ecumenic. Am oficial în sărbătorile naţ ionale ş, loca^ujbele 
religioase. „Zilele oraşului Meu", festivităţ ile din fostele un.taţ , militare sunt tot aţ atca

repere ale misiunilor pastorale pe care le-am coordonat m accş 1 am. 
ni bucură faptul că sediul administrativ al Protopopiatului Ineu are o faţ a noua,

modernă, de secol XXI.  , ..... . nrnnr;P arhiva bine
fine a intrat în sediu, a putut vedea mobihciu i ' fel‘ încât putem pregăti şi 
ordonată, dotările cu aparate electronice dc actualitate,

susţ ine conferinţ e sau alte activităţ i dc calitate. caritate şi filantropie, ajutând
Am găsit sponsori şi la rândul nostru am acu . de reijgj e> acţ iuni

bisericile sărace, familiile nevoiaşe, am sponsorizat concursur

sportive şi culturale. . . „ţ ă că tot ce spune este real şi
Desigur, părul cărunt al protopopului ne . ° cj ;n toţ i aceşti ani de

■mplinit. Dar n-a uitat să sublinieze, prea onoratuip' . Qarg) i0an Jurcă, în calitate 
muncă în protopopiat, a colaborat cu preotul dc a o ,ja ^ seCretar, cu doamna 
^ c.asicr, cu loan Vornicu, preotul dc la Chercluş, 1 tânăr şi plin de energie,

°dica Tripa, actuala contabilă şi casieră şi cu u 

prootul Parob din Gurba, Călin Negruţ . , n
Munca în colectiv şi pentru colectiv, da mtotde

Biserica l-a atras mai tare, ca un magn 
ii de biserica, dar în miPantca, vorbeşte cu respect duhovnicesc 

Regimul comunist în care a crescut 
Moise a biruit chemarea cea înaltă.

Şcoala primară din Secaci 
Dudaş, nu l-a descurajat de iubirea pentru altar. njj ;_a schimbat

Nici şcolile mai înalte dm Cermei, ginin lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŞ t , . '
Visa să devină preot. Cum tatăl său, loan Nica. e “ ereta,i al 1 r.mariei

Cermei, risca mult, chiar să-şi piardă serviciul, dacă-şi a ea Ş '
A spus doar apropiaţ ilor. Pentru autorităţ ile ş, conducerile comun,s e zicea: „ L.

am trimis la Sibiu, la o facultate de administraţ ie, nu ştiu unde s-o ti înscris
Şi când anii au trecut, tânărul licenţ iat în teologie, Moise Nica s-a hirotonit ca 

preot pentru parohia noastră - Şomoşcheş, după ce la 3 iunie 1978 s-a căsătorit cu Livia 

Crişan, actuala preoteasă.
Să iei la 23 de ani răspunderea într-o parohie maie şi cu tiadiţ ie istorică

îi îndepărta pe copii micuţ ul

j cu învăţ ătorul mereu blând şi sfătuitor, Gheorghe

Spl

»e
ceva".

Dar Părintele Moise şi cei ce l-au mandatat n-au greşit. Zi de zi, pas cu pas, şi- 
a apropiat credincioşii, s-a auloperfecţ ionat şi s-a împământenit prin muncă şi dăruire 
preoţ ească.
In parohie, a început printr-o lucrare mică, precum defrişarea gardului de spini de la 
cimitir şi împrejmuirea acestuia cu un gard lip, lucrare executată în anul 1979.

Cu suportul material şi sufletesc al şomoşchelanilor, a pornit în anul 1983 un 
proiect amplu: construcţ ia unei case parohiale noi şi moderne. Cea veche de pe 

preotului Teodor Titeu, din vecinătatea Căminului cultural, devenise o dărăpănătură.
Hărnicia şi dărnicia credincioşilor noştri, săteni, au permis ca în anul 1984, 

Casa 1 aiohială Ortodoxă Şomoşcheş să fie finalizată, ca fiind construită din cărămidă 
având anexele adecvate, modernă şi utilă. La 12 decembrie 1984, s-a oficiat Slujba dc 
sfinţ ire, dc către proaspătul, uns vlădică al Aradului, Timotci Seviciu”  
înalt Prea Sfinţ ia Sa, prima vizită în Parohia Şomoşcheş 
convingeri şi aprecieri pozitive, pentru paroh şi parohie.
nouă r>ichirSC1U1'le ^ ^.V?iual tot sPle ma‘ b'ne. în anul 1996 - când biserica necesita o 

jertfelnicia celor dm ^ « taPW* “
finalizarea amplei lucrări. Pictorul bisericesc Li ’chi Viei aT^"' ° SUSţ ,.ncr®? 
bunătatea şomoşchelanilor”  fiind mereu tratat ca im “  a I 1 ° SU'P d

La 17 august 1997, cu sute dToSSLi*' ni*' Ul - • • 

deputaţ i, s-a oficiat într-un sobor de preoţ i slujba de Sfi 'n marCă’ SCnat°!'' 
Cuvintele Înalt Prea Sfinţ iei Sale, Timotei Sev' .c Sfinllrca B'serten din Şomoşcheş.
prezenţ i, i-au însufleţ it şi le-au umplut inimile H,'w 3U "llaril în credin'ă Pc l°li CC‘ 

Dar pentru Moise Nica, modernizarea Bisa —mUnC11 îmPlinite- 
anul 1999 s-a realizat încălzirea centrală a Sfim n" “  .‘m.pus ?i ali> Paşi- Astfel că, m 
munci, dar finalul şi noile condiţ ii create au cr C' UlSencu- A1I> bani, alte nevoi, alte 
cea a slujitorului său. escut vâ ric funcţ ia Bisericii, dar şi PcihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 9 89 a

vremea

A fost pentru 
dar care a marcat amintiri,

In anul 1995 s-a mai construit o anexă,
Pentru birou parohial, bibliotecă, arhivaşi sală de religie.

In anii 2001 şi 2007 s-au efectuat noi
a schimbat scheletul îmbătrânit şi găunos dc Icn-T™'1' exteriorul Bisericii. La turn s-

’ S'au înlocuit tabla şi ţ igla.
a roade. Preotul Moise Nica

2 3 8
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achitarea la timp a salaiiilor învăţ ătorilor şi întocmirea documentelor şcol 
intermediarul dintre şcoala-primane-bisencă şi părinţ ii elevilor. în anii 1820-1821 

r ncliona în continuare, Constantin Bozianu, având 23 de ani vechime în învăţ ământ si 
„ ibutie pecuniară de 175 dc florini, din care 80 în monedă iar restul de 95 în bunuri 

°r ja|e Avea următoarele efective dc elevi: clasa I-7elevi; clasa a Il-a -4 elevi şi în 

, a IlI-a -3 elevi. Toţ i aceşti copii erau fii  de ţ ărani săraci, înregistrând la sfârşitul 
lui şcolar următoarele rezultate: diligenţ i-11 şi negIijenţ i-3 şcolari466. Peste două 

^ nii susţ ine eminentul documentai ist şcolai, neobositul profesor, Vasile Popcangă, 
^C, goinoşcheş, cei 1030 de locuitori ortodocşi susţ ineau o şcoală de nivel şi stare 

^ terială-mediocră. Astfel că în anii 1841-1842 continuă activitatea didactică, 
r3 Ttantin Bozian, care avea în responsabilitate 20 de elevi în cele trei clase: clasa I - 

nlcvi' clasa a 11-a 6 elevi şi clasa a Ill-a 4 elevi. Acelaş efectiv de şcolari, adică 20, 
Păstrează şi în anul 1842-1843 dar din anul 1843 au rămas doar 18 şcolari în 

SC ^ -hes Principalele dificultăţ i din activitatea şcolară erau legate de asigurarea 
Anualelor şcolare pentru copiii săraci, lipsa materialului didactic al şcolii şi situaţ ia 
ni'!tcrială grea a ţ ăranilor care-şi ţ ineau cu greu fiii  la şcoală.'107 Problemele grele ale 
ma li|or confesionale se dezbateau regulat în sinoadele episcopale din dieceza Aradului. 
fC°i7 03 1849, Sinodul episcopal se organizează la Chişineu-Criş. Protopopul Incului, 

Moisc Ghcrgariu participă şi în unanimitate sinodul impune predarea în limba română, 
contrapondere la acţ iunea virulentă de maghiarizare a şcolii, ce se 
anii 1832-1834, stimulată de dieta din Ungaria. Se propunea chiar şi

colaboratorilor, pentru binel

T •rare fiind asistentă medicală, a cunoscut 
A fost susţ inut de preoteasa Livia, Som0şcheş, pe care i-a îngrijit zi!-

îndeaproape neajunsurile şi apăsările oameni lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo Ş. &  de doamna preotcasă ?l

noapte. Chiar în sărbători-injecţ ia salvatoare j ^ 3 iunic 1954i după cursurj
Onginară şi ea, tot dm sat“ > Sec“cl’ • ,jceui din Cermei, cândva o şcol 

Sc„lii  primare din Secac, 8;"alrt P.s.lL.li din Oradea pe care a absolvi,..

s-a ştiut aşezat în mijlocul credincioşilor, prietenilor ş 

bunul mers al vieţ ii.

e Şi are.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA|e i^ n e’

lira

de mare prestigiu, a acces

manUl ^funcţ ionat 4 ani la Spitalul din Lugoj, după care soarta şi comuniunea 

sufletească a apropial-o de tânărul teolog Moise Nica, poate can va şi pi ie en c joacă.
S-au căsătorit şi familia s-a întregit cu doi fii  de mare nădejde şi viitor, 

lonuţ - născut la 15 martie 1979, a ales o cu totul altă profesie, decât tatal sau, a urmat 
Academia dc Poliţ ie din Bucureşti, după care a fost repartizat şi lucrează în Poliţ ia 
Judeţ ului Arad, cu gradul dc subcomisar. De mai mulţ i ani este iepiezentant al poliţ iei 

române în Paris.
Silviu, fiul cel mai mic, născut la 23 septembrie 1984, a crescut copilărind în 

Şomoşcheş şi a urmat şi el un traseu propriu, învăţ ând la Facultatea de Administraţ ie 
Publică a Universităţ ii „Aurel Vlaicu” din Arad, şi activând pe tărâm social ca 
funcţ ionar administrativ. în şcoli, ca o 

desfăşură după
folosirea alfabetului latin în sciicic.

Periodic, semestrial, anual şi 
local (care, încă dc la începutul secolului, era

Şi dacă privirea noastră globală poate cuprinde tot ce a realizat preotul şi 
protopopul Moise Nica, putem zice: „Dumnezeu a fost cu el, I-a însoţ it, l-a ajutat, încât 
a împlinit atâtea lucruri pentru el şi pentru noi” !
“SĂNĂTATE, PĂRINTE! şi MULŢ UMIRI VEŞNICE! Şi să credem că sintagma 
„NIKA ” , arc darul de a confirma un „VEŞNIC ÎNVINGĂTOR” !

8.5. Prima atestare a şcolii din Şomoşcheş
După ce în 28 martie 1789, Cancelaria Aulică de la Viena a aprobat contractele 

a 48 de şcoli din comitatul Arad (între aceste şcoli se afla şi şcoala Cermei pe 

considerăm atestată în anul 1789), în anul 1790 la sfârşitul lunii aprilie s-au declarat 
nule ma. multe contracte şcolare. S-a dat libertate antistiilor locale să semneze 
contracte şi să angajeze învăţ ători în şcolile locale. Aşa s-a semnat în anul 1797, apoi în 
anul 1798, contractul şcolar între învăţ ătorul Constantin Bozian şi comunitatea din 
Şomoşcheş. Contractul prevedea drepturi şi obligaţ ii ale învăţ ătorului, privind 

pregătirea şcolara a copiilor, ,ar din partea comunităţ ii si a bisericii obligaţ ia dc aTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

“ Ez “t; e”S c r ra  r“!i^ *  s«ae Horim. Lste posibil ca sa fi existat anterior un 

consemnare nu putem susţ ine cu tărie astfel de supoziţ ii 
atestare a Şcolii din Şomoşcheş în anul 1797ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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la sfârşit dc ciclu „trivial ” în faţ a directorului 
implicit preotul satului), a inspectorului

şcolar ccrcual (pro,„popul zonci-lncoloi) *  ™
ai mai cu seamă reprezentam! ai au,ia,iei locale-examenal ae , a pi*l 1 m »P»i J

trebuiau să dovedească cunoştinţ e, priceperi şi deprinderi de ci . S ^

<“  -  —care o

slab. Partea festivă o constituia scenete

a , »e 't“  ;n r£ H r  .*
Ghcorghc Popcscu iar numărul dc şcolaii cta dc^ s 
credincioşi ai Bisericii Ortodoxe din Şomoşcheş • Şomoşcheş

în anul 1858, cei 2005 locuitori români, oi o ^ • astfel au
fond şcolar dc 3 florini sub formă dc conţ ii u jc sj 0 grădină de pomi. „Şcoala 

Şomoşcheş o scoală nouă, înzestrată cu matei ia 1 a nmiin cultural.
Populară” era o clădire din bârne de lemn, lângă actualul Can

şi zonă.

local dc şcoală dar ncavând 
’ Aşadar considerând prima 

am sărbătorit în anul 1997. două secole

au constituit 
ridicat în

un

In anul 1816, inspectorul şcolar din rw r
Şomoşcheş, pe învăţ ătorul Petru Burcă fiu al t i ea’ .proPune ca director al Şcolu 
Arad. Directorul şcolii se îngrijea de înzestrare,!!,!,-!-' absolvcnl al Preparandiei din

1 aţ n, cu mobilier, aprovizionarea cu

1721-1821, Arad,A
/ară în părtUe Aradul4 6 6

Vasile Popcangă, Un secol de activitate şco 
„„  1974. p.B5
«• J“ ldcm> pag- 72-73 -^Ed Trinom,
469 loan Codau, Şcoala ineuană pe trepte de isto>

Ibidcm,

2008,pag-15-16
4 6 5

loan Nagy, Şomoşcheş vatră de suflet şi do
>\ Ed. Viaţ a Arădeană,

1 9 9 3 p a g . 7 0 -71
2 4 0 Pag. 95



^hcT Tot în aC,eSt anf tr,ebuie Să,C°nrnăm Că timP de W săptămâni de la
mocpcrca lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA**;£££  Şo & ^  agnCOle 'a Care au fosl

reIiaîntre învăţ ătorul Pavel Boţ co şi preotul parohiei Şomoşcheş, Virgil  Novac apar 

disensiuni şi neânţ elcger. care duc la suspendarea provizorie a lui Boteo dar prin 

ci/ia Consistonului d,n Arad şi a Inspectoratului Şcolar din Şepreus învăţ ătorul 
) vel Boţ co este repus în drepturi, pe postul său din Şomoşcheş.

Arhiva Bisericii Ortodoxe din Şomoşcheş consemnează la poziţ ia 37/1886 în 

Registrul de esibite, că examenele şcolare de sfârşit de an şcolar sunt planificate a se 
t nc în 30 apn^e’ ^-a- m ^a Poẑ a din 8 octombrie 1886, înregistrează Ordinul, ca 
l sCoala să nu se folosească poiccle ci numai adevăratele nume. învăţ ătorul Pavel 
Boteo se adresează autorităţ ilor locale cu rugămintea de a se asigura rechizite şcolare şi 
dc birou pentru Şcoala Şomoşcheş474. în acelaşi an, 1886 autorităţ ile locale 

învăţ ătorului şi directorului local să fie mai riguroşi faţ ă de elevii care nu frecventează 
oala Trebuie să menţ ionăm că de două ori pe lună fiecare învăţ ător al şcolii 

confesionale trimitea raport cu prezenţ a elevilor la şcoală, cei care absentau erau 
sancţ ionaţ i cu amenzi pe care autorităţ ile locale trebuia să le încaseze.

Din Arhiva Protopopiatului Ortodox Ineu aflăm că Şcoala Confesională 
Ortodoxă din Şomoşcheş era evaluată, în anul 1886, la suma de 3000 florini şi baza 

tcrială includea şi două case pentru învăţ ători 475.

în primele luni ale anului 1887, probabil condiţ iile materiale au impus 
doi învăţ ători din Şomoşcheş, Simion Albu şi Ioan Crainic să ceară autorităţ ilor locale 

şi Protopopiatului Ineu, mărirea salariilor
In luna martie a anului 1887, se suspendă vremelnic activitatea din Şcoala Şomoşcheş, 

din cauza unei molime în masă —  „eruptu vărsatului
în primăvara anului 1887, în „prima joi de după Paşli“ în Arad se ţ ine o 

adunare a Asociaţ iei Generale a învăţ ătorilor la caic va participa şi Pavel oţ co. 

acest sens cl solicită dc la Primărie, trăsura, pentru a ajunge la gaia in eimei, şi 
alocarea unei sume dc bani, sub formă dc diurnă . Cunoaştem ca Pavc °,c0 a aJu 

fiică, florica Boteo, născută în 27 august 1875 şi a urmat şase c ase in .
perioada în care tatăl ci a funcţ ionat ca învăţ ător, apoi apaie cu °|.111̂ l ia j

arhiva de documente a Muzeului Etnografic Şomo chc
găsit dcocamdata mai multe

Numărul copiilor dc vârstă şcolară dc 6-12 ani crrim ]Q fete.’ învătâtVi
fete). Cursurile şcolare erau frecventate doar de 5 Ne ^ v a om|

şcoli, era .oan Volentir, absolvent a, şi 250 de

SSiriS“  şf altele). învăţ ,oru 1 loan

pentru ţ inuta sa profesională ş, pentru “^4 învăţ ătorul Ioan VokntlV"

scoală. Director al scolii era Nicolac Faut. fn an , . r s*a
transferat la Şcoala Şimand având şi acolo rezultate remarcabile didactice şi culturale.

în anul 1880 funcţ iona încă în Şimand
în anul 1861 a absolvit Preparandia din Arad, Mclentie Maigineanu, ca fiu aj

ang

satului Şomoşcheş.
începând din anul 1864 funcţ iona alături de loan Volentir şi învăţ ătorul 

Dumitru Herede, cu o clasă de 22 de elevi. Pe şcoală, efectivul total cia de 169 de copii 
recenzaţ i, 90 fiind băieţ i şi 79 fiind fete, în clasa lui Herede erau numai băieţ i. Acesta a 
mai funcţ ionat în localitatea Tămajda, din Bihor,în anul şcolar 1842-1843.

în anul 1868 populaţ ia Şomoşcheşului era de 1687 de locuitori iar din 

şcolară erau 41 de elevi îndrumaţ i de Ioan Volintir.
In anul 1877 Şcoala Şomoşcheş aparţ inea administrativ de Cercul Şepreus iar 

pentru acest an apar recenzaţ i 255 dc elevi cu vârste între 6-12 ani. La examenul de 
sfârşii dc an şcolar au participat doar 20 dc elevi bine pregătiţ i de învăţ ătorul Florian 
Iăutan, posibil fiu al satului472 învăţ ătorul Tăutan a funcţ ionat între 21 mai 1875 şi 
până la 15 iulie 1877.

cer

cea

ma
ca cei

Registrele matricole din 1900 şi după, consemnează că în anul 1878 s-a ridicat 
o şcoală nouă, în locul cclci construite în anul 1858.

Un fapt remarcabil l-a constituit hotărârea Şedinţ ei Eparhiale din anul 1879 în 

care comisarii consistoriali şi plenul adunării au propus un amendament la introducerea 
limbii maghiare ca studiu obligatoriu în şcolile confesionale româneşti
nrov.niiTn'!’ “ f V™™™ coPiilor dl" Şomoşcheş a fost asigurată dc învăţ ătorul 
provenit dintr-o familie cu renume (preoţ i şi învăţ ători) Pavel Boteo (Botico) în arhiva
Ep'scopie, Aradului, în dosarul IV-fila 28 din anul 1881 o s atis ică v mii 
consemnează pentru Şcoala confesională din 1 ’ Sl U Sl ca a c
era de 116, din care 70 erau băieţ i iar 46 Iu fete U?’ numa™’ ele'',lor dc 6-'2 am 

doar 54 de elevi dintre care 4? erau băieţ i si 12 T Xa‘llcnclc n,lalc s‘au Prczcntal 
fetelor era foarte mic, faptul fiind explicabil dcoârecffetel' P°ate °bSerVa Că nun,arul 
casnice şi mai puţ in spre şcolile superioare consiZ/â ° °nCntatC Sprc muncI 
gospodăria şi lor le revine obligaţ ia de a noscd-i .ldu'sc ca barbaţ n vor conduce
românesc. ’ ai 1T,û a carte. Era o cutumă a satului

Şi în această perioadă, Şcoala Soi
Tractual din Şepreus, care prin adresa nr 53 3^ar̂ nea dc Inspectoratul Şcolar 
Şomoşcheş pe ccl care va avea rezultate deoseb i aUgUSt 1883’ numeŞtc ca învăţ ător în 
pe învăţ ătorul Simion Albu. în anul 1885 ^ r Cermei aPoi în Arad, respectiv

ac cmci'suri pentru a doua şcoală în

(scrisoare originală aflată în 
o altă fiică-Ida-luliana-Valcria, despe care nu am 

informaţ ii.
Un ordin ai Minişterolui dc Colic ,1 Ungariei «ca c. i-1 “

"lisai porlrclnl Alteţ ei Sale, Rudolf. Şt 1" 3“,i şcolar eiranenclc
Lcrc fonduri pentru cumpărarea acestui poitret . L‘ J? j337 s_au transmis
finale suni programate pentru 25/27 iunie 1887. n

istrul dc esibite, 1885ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA473 A.
474 ^ EB-0,S, adresa
475 A-RB.O.S.-Registrul dc esibite -poz.81
47c» A,)°h dosarI/1886
477 Ab()S-Rcg.csibite -R40, 41/18 febr. 1887 
47x Rcg.dc esibite poz. 54/3 martie, 1887
47., ^cS-dc esibite, P.71/1887 

Rcg.de esibite, P.81/1887

nr 73 din 26 VII - regis

,7<) Ibidem, p. 133 
17‘ Ibidem ,p. 105 
,7“ Ibidem, p. 186
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sorească484. La începutul anului şcolar 1890-1891 directorul local şi învăţ ătorii 

măsura dc a acorda o penoada de cateva săptămâni de liber, copiilor care t ebu 
iaU ajute pănnţ n la muncile agricole ş, ,n mod deosebit la recoltarea viilor (Deşi 

l0Calitatea Şomoşcheş m, era renumită in cultura viţ ei de vie trebuie menţ ionat că la 
sfârşitul secolului al XIX  şi începutul celui următor erau suprafeţ e de vie de bună 
calitate). Studiind matricolele Şcolare se observă că frecvenţ a şcolară era slabă, 

rinsâ între 50-60% , mult mai slabă la fete decât la băieţ i.
CUP în 21 februarie 1891 învăţ ătorii Tioldan şi Teodor Daul participă la reuniunea 

învăţ ătorilor din Protopopiatul Ineu. In iarna şi primavara acestui an se pregătesc spaţ ii 
entru creşterea viermilor de mătase, în şcoală. Prin adresa nr. 78 din 6 februarie, 1891, 

vrednicul, Teodor Daul cere antistiei locale,”bănci noi, care sunt lipsă” şi văruirea şcolii 
dc zid . în acest an şcolar, examenele de sfârşit dc an s-au ţ inut în 28 mai, între orele 
1519 (Reg. de esibite, p. 86/27 mai 1891). La sfârşitul anului şcolar învăţ ătorul 
IuliuTioldan abzice plecând în altă şcoală. La începutul anului şcolar se fac reparaţ ii la 

lă (jar ia casa învăţ ătorului nu s-au reparat gardul şi hornul şi de aceea Teodor 
D'iul sc adresează autorităţ ilor. E bine să ştim că preoţ ii şi învăţ ătorii, acelor vremi, 

obligaţ i să sc asigure la „Societatea dc Asigurări Franco-Ungară” .
anului şcolar 1891-1892, s-au acordat elevilor zile libere în perioada 7-12

statutele “Reuniunei învăţ ătoreşti”  din Arad . i„; PraimV JIHGFEDCBAt  j ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

« , A fţ r* P-T 7
din Şomoşcheş. Se fac lucrări dc reparare a locuinţ ei, învaţ atoieşti, ,ar lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ 

octombrie,invatatorul Teodor Daul cere căinţ a pentru caiauşie, ca sa se mute în 
Şomoşcheş. Venea din zona Chişineu-Criş. Daul avea să-şi onoieze cu Prisosinţ a titlu]  
profesional dc „învăţ ător.”  El a cules din Şomoşcheş şi din satele vecine folclor. P0ezjj 
arhaice, bocete, cântece vechi, descântece şi snoave populare au lost adunate într-0 
carte intitulată „Colinde şi cântice poporali” şi pe care a publicat-o în anul 1890, în 
Editura Diecezana a Episcopiei Aradului. Publicaţ iile vremii, înlic care în 

deosebit “Biserica şi şcoala” au consemnat în articole elogioase apaiiţ ia şi valoarea 
acestei lucrări, din care s-au păstrat doar două exemplare la Biblioteca Academiei din 

Bucureşti. Valoarea profesională, bunătatea lui Teodor Daul îi determină pc unii şcolari 
ai lui Pavel Boţ co (e adevărat că mulţ i nu prea frecventaseră şcoala), dar mulţ i cer 
trecerea în clasa lui Teodor Daul. Această situaţ ie crcază între cei doi colegi adevărate 
disensiuni.

să-şi

mod

In anul 1888, Consisloriul Diecezan comunică tuturor şcolilor că există 
ordin al ministerului dc resort din Ungaria ca toate documentele oficiale şi adresele 
instituţ ionale să fie înregistrate atât în limba română cât şi în maghiară. Este perioada 
în care

un erau
în toamna ...
septembrie, datorită culesului dc porumb. Din partea Congregaţ iunn comitatense a
venii şi o hotărâre prin caic „Istoria Românilor”  de Tuducescu era interzisă în şcolilese forţ a maghiarizarea şcolilor şi a primăriilor. Registrele matricole 

traduceri pentru tot conţ inutul programelor şi al activităţ ilor şcolăreşti, vizitele 
ierarhice şi inspecţ iile şcolare. în acest fel înţ elegem şi condiţ ia impusă de către 
imperiul austro-ungar ca învăţ ătorii să cunoască ambele limbi. Presiunea maghiarizării 
acestora era atât de marc, încât unii învăţ ători au fost înlăturaţ i din post pe motivul câ 

stăpâneau bine limba maghiară. în luna martie a acestui an Pavel Botco îşi 
înaintează demisia către Oficiul Parohia! Şomoşcheş.481. La 5 august 18S8 soseste în 
şcoala un nou învăţ ător, Iulm Tioldan iar în luna noiembrie în 26, sc desfăşoară vizita 

protopopului Ioan Comea care aduce şi Planul şi noima pentru şcoli” constituind no. 
programe ce se doreau mai moderniste.482.

Ca o primă realizare a 
rezultat al muncii

aveau

în 13 februarie sc prezintă la postul rămas liber, tânărul teolog, Traian Peţ ianu 
dar din păcate în toamna aceluiaşi an, la 22 septembrie, Pctianu pleacă. In acest an 
şcolar examenele finale s-au ţ inut în 30 mai, între orele 10-12, ş> a participat de a 

inspectoratul Cercual Şcpreuş, învăţ ătorul Ioan Avram. Important m P
dc la poziţ ia 104, din 30 august, în care sc specifica adaptarea orarului 

"Europei Centrale” ca şi la calea ferata. In acest an se 
cel din Ineu, trecând şi Şcoala Şomoşcheş in 

Teodor Daul este admonestat 
frecventat şcoala. In

nu

consemnarea
Şcolii din Şomoşcheş, la ora 
contopeşte Inspectoratul Zonal Şcpreuş cu 
administrarea Protopopiatului Ineu.41*6 Tot în acest an
pentru “cxccs dc zel” când a ţ inut arestaţ i caţ iva clc^‘ ^jc j de |a încoronarea

vara acestui an la serbările din 7-8 iunie, incid"cnle locale. Din activitatea

ţ a 26 octombrie la activitatea metodica de 
decursul lunii noiembrie a cerut 

realizarea dc suportul 1

jnvăţ ătoiilor din Şomoşcheş dar şi a contribuţ iei şi ca
valorificam nnri 0 ’n va*a anu*1" 1890 se consemnează realizarea şi
valonlicaica unei grădini de pomi fructiferi ce este fnUcUx - ... , , L
instruire nnriiră d F 4- . CC CSle tolos,ta m sprijinul actului dc
instrui!e piactica şi pentru viaţ a, a elevilor din Şomoşcheş în -irosi an şcolar
examenele finale sunt programate în 6 iunie 1890 ?
reprezentanţ i ai primăriei locale si ai Inspectoratului Vor Tc CXamene VOr pai!'f iP 
şi înaintează antistiei locale o listă cu necesarul rir - , ^ ^epreuş' rcodor Daul fact 
căni care sunt valoroase pentru şcolari ™ [„  v» Ca"  ^ Ş‘ CU rccomandarea acelf  
Sco,.,c Si „e parohiei prop7e,.«“ ”cei"  “ ?"/» *  “  >" 5“™*  

Sc fac trei propuneri de locaţ ii.în acelaşi timn î ‘ ldlCa 1111 llou local dc ?coa
mai bine, datorită competenţ elor sale scrinturisl^X,at0ru.1 Te_0dor Daul ccrc sa r'c plă<'1 
efortului său pentru cultură. Este „emnlt a actl vităţ ii dc cantor bisericesc şi a

* mi ^ ccrc să i se repare locuinţ a

Majcstăţ ii Sale Regele Erancisc losif’ sc 
lui Teodor Daul mai remarcăm participarea 
la Ineu, când a solicitat căruţ ă şi diurna, iai în

materiale lemnoase, pentruinsistent, autorităţ ilor locale

Gonczy şi Posncr care este recomandată şco 1 o ^ 1893, în cadru sărbătoresc
cele finale, la Şcoala Şomoşcheş, s-au programat in
488

4X4 „

4S5 Reg.dc esibite, P.235/27X/1890 
Rcg. esibite, P.80/28 mai 1892 
Reg. esibite, P. 106/11 sept. 1892 
Reg. esibite, PI59/27 noi. 1892 
Reg. esibite. P. 53/8 mai 1893

■ 1X 0
APOI, Dosar I/I887 
Reg.dc esibite, P.70/] 8 martie, 1888 

4X2 Reg-dc esibite, P.I58 /19 noiembrie 1888 
4X3 Reg.dc esibite, P. 120/24/12 1890
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„ a absolvit preparandia din Arad şi o altă flicâ 

deveni renumita dăscăliţ ă ş. scriitoare pentru copjj,

. -tâmânl s-au menţ inut intre anii 1881-1918497.
,nVa’ în aceşti am au funcţ ionat doi învăţ ători de marcă: Mihai Leucuta din 31 

„dombrie, 1896 şi loan Daul instalat la 22 decembrie, 1894. în acest an şcolar, 1897, 
doi colegi parcurg şi un curs de perfecţ ionare, pentru care primesc si câte un 

estimoniu’498- în şcoală învăţ au în anii 1897-1898, în clasa 1-28 elevi, clasa a Il-a 14, 
rlflsa a lll-a 27, clasa a IV-a 17, clasa a V-a 15 , clasa a Vl-a 19, un total de 120 de
şcolari de vârsta de 6-15

Prin mai multe adrese către Episcopia Aradului, cei doi învăţ ători sunt 
reclamaţ i de preotul satului. Şi totuşi, trebuie să remarc faptul că Mihai Leucuţ a 
foarte bine apreciat de protopopul din Incu, inspector şcolar al zonei, care îl şi numeşte 

în comisiile de examinare, de sfârşit de an şcolar, în şcolile din

în anul şcolar 1894-1895
era

satului Şomoşchcş cea care va
Augusta Rubenescu489. Somoscheş, loan Daul, frate a, , .

La 14 iulie 1896 sc alege ca învăţ ător, in ’ ldte al lui
Teodor Daul490. Sc parc că acesta a suprasolicitat P0Slu”  f, "; ‘ . în ‘ ® lu'

Teodor Daul şi şi-a atras a"liPat;a ^^t^jîoreaseă de la Buten^S 

acestui an, loan Daul a participat la Conterinia JIHGFEDCBAj , ^nja
Episcopului loan Metianu şi a celor din jurul său se transmite şi pun adresa de la 

Episcopie, înregistrată la poziţ ia 65/21 august/1896 pun care sc a eau sfaturi 
părinteşti şi didactice pentru promovarea învăţ ământului populai, confesional şj

creşterea calităţ ii morale a credincioşilor.
învăţ ătorii locali, loan Daul şi Mihai Leucuţ a cer autorităţ iloi şi diicotorului de 

scoală, procurarea de cărţ i pentru elevii săraci şi pentru cei dornici să înveţ e mai mult. 
Pentru că în acest an urma să se sfinţ ească Sfânta Biserică, din Şomoşchcş, elevii şcolii 
sunt pregătiţ i cu o serbare festivă. După aceste realizări, învăţ ătorului loan Daul i sc 
prelungeşte contractul şcolar şi pentru anul 1897‘1;“ . în martie 1897, vrednicul dc 

amintire protopop al Incului, loan Comea, propune şcolilor şi parohiilor arondate 
cartea „Enciclopedia Română” 493. în acelaşi spirit de emancipare culturală a 
învăţ ătorilor şi preoţ ilor le recomandă abonarea la ziarul „Poporul” 494. în acest an 
şcolar examenele finale de religie se planifică în 8 iunie, orele 10-a.m.495.Spre sfârşitul 
anului şcolar cei doi învăţ ători, Mihai Leucuţ a şi loan Daul ajung la conflicte dure cu 
preotul local (directorul şcolii), acesta cerând Episcopiei Aradului, suspendarea lui loan 
Daul. în 25 seprembrie 1897, dr. loan Trăilescu, protopop al Chişineu-Crişului vine în 

Şomoşchcş pentru a constata situaţ ia conflictuală dintre preotul paroh, Traian Calonc şi 
cei doi învăţ ători, acuzaţ i de abuz în serviciu. în această toamnă la solicitarea ţ ăranilor
din Şomoşchcş, elevilor li se acordă zile libere, pentru a ajuta la culesul recoltelor dc 
toamnă.

ani

era

zona:Leucuţ a . , soo
Ccrmei, Berechiu, Şepreuş şi Şicula . Aprecierea venea de la ilustrul
al Incului, Constantin Gurban. Aş mai puncta că prin adresa 113 din 1898 a

pc
Apateu
protopop . .
L bilului Consisloriu din Arad, învăţ ătorilor care aveau o continuitate mai mare de
5 ani în aceeaşi localitate şi în învăţ ământ, li se acordă un premiu de 50 de florini 501.

Adresa nr. 983, din anul 1899 a Protopopiatului Ineu, de care aparţ inea şcoala 
confesională din Şomoşchcş a recomandat tuturor şcolilor din zonă să cultive pomi 
fructiferi şi să întreţ ină livezi şcolare pentru a creşte nivelul de cultură a copiilor şi 
pentru a fi mai bine pregătiţ i pentru activitatea practică din viaţ ă. In acest an, 1899, 
pentru Şcoala Şomoşchcş s-au asigurat lemne în valoare de 20 dc florini, 77 creiţ ari . 
Tot din arhiva Protopopiatului Ineu aflăm că examenele finale, din Şcoala Şomoşchcş, 

s-au desfăşurat la 4 iulie 1900. La examinarea elevilor lui loan Daul au participat, 
notarul comunal. Albert Şuhaida şi comisar de examinare dascălul Constau în Zopota 
Au fost examinat. 34 dc băieţ i şi 16 fete. Din istoria biblica au răspuns to i bine, 1 
celelalte foarte puţ in. Disciplina este încă slabă” La examinarea elevilor Im M  ha,

Leucuţ a, 47 de băieţ i şi 31 dc fete, s-a conscnlnal'examene’a'asistat în 
corecte şi răspicate. Au răspuns bine la toate obiectele lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA■ ‘ ‘ _ . Constantin
calitate dc inspector şcolar, omul dc spirit naţ ional şi^ul‘2inP'° u^n a prezentat 
(airban.Trebuie să ma, punctez ca in anul ^9  ̂din zona Buteni unde în

înfiinţ at« magazine sau fonduri dc bucate »
şcoală, zilnic496. în anul şcolar 1897-1898 anam J7 ' nU'?1 11,111,1 C0Pnl '.a
“Dinariu”  care consemna: frecventa clasificarea h f- "Z,eaza catalo8ul Şcolar numit 
inspecţ iilor din şcoală. Obiectele de învăţ ământ eraÎT Î anU'U' ŞC°lai’ ’ 5' rezullalclC 

ştiinţ ele naturii, matematica, geografia fizica Lm 'mba maghlară’ llmba romana’ 
Cursurile se ţ ineau toată ziua (8-17) cu nauză’ dr- "a’ e“ l10mia> caligrafia şi desenul, 
mulţ i copii nu mai veneau la şcoala dună“ Z0 era lmeori dc 2 01'c’ dar 
_________________________za’ activând în muncile casnice şi

preoţ ilor şi învăţ ătorilor din Tractul Ineu o
aproape 30 de localităţ i rurale, sărace, s-au 
din care erau ajutate şcolile 50\

în anul 1901 la învăţ ătorul Mihai Leucuţ a au pro Mihai Leucuţ a ştim
numărul dc 91, înscrişi în clasa sa. Era un dascăl exigen su|ui). A absolvit
că s"a născut în 9.09.1872, în Coroi-Bihor (în vecina ac‘ V Sonioşchcş, în anul 1896
l:,ccul Pedagogic din Arad în 1893 şi s-a inca iaJ Jl merilele sale inspee 
Acţ ionând până în anul 1909. A avut 4 copu. Pcnlru

inovat doar 34 de elevi, din

torul zonal şiihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4X9

Reg. esibite, P. 7/28 sept, 1896 
492 Reg. esibite, P.2/17 ian. 1897 

Rcg .esibite, P.25/27 martie, 1897
494 Reg.csibite, P.30/24 aprilie/1897
495 Reg. esibite, P. 40/5 iunie, 1897 

Rcg. dc esibite, P. 92/15 octombrie 1897

490 uzeul d,n ŞomoşchcşTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- ....

Rcg; de esibite, P. 88/1897 , ,„q7_1898
Arhiva Protopopiatului Ineu, Dosare: Culturale,

502 Rcg tie esibite, P.S/27 februarie, 1898
503 RcŞ- de esibite, P. 219/23 XII  1899 

A-E.O.A.Pachet IV-178,1900

493

499

501)
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26 din anul 19 0 3 507 solicită autorităţ ilor locale sprijinirea copiilor săraci, prin 

nl' arca a 100 de caiete dictando şi 100 de caiete de matematică.
U1 în anul şcolar 1903-1904, Consistoriul Episcopiei Aradului, prin adresa 

.n/|904 cere şcolilor confesionale, ortodoxe, mărirea numărului de săli de clasă 
^ > tru ca toţ i copiii să se instruiască . In acest an şcolar cataloagele au primit 

jc dc „Anuaru. Examenele finale s-au ţ inut în Şomoşcheş în 14 iunie, înainte de 
111111 ză si după amiază. La finele acestui an şcolar, Teodor Daul a plecat, în documente, 
apărut, se pare în Regat, apoi a revenii la Nădab, la familie şi sora sa Ana şi la un 

tl ^ nt dat a murit inopinat în Nădab. în istoria şcolii noastre şi a culturii naţ ionale 
ni°mci ^ lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ câşligal un joc de prestigiu prin activitatea sa didactică, meritorie şi 
IC° cartea de valoare culturală, „Colinde şi cântice poporali” publicată în 1890. 
Plin jj cakjţ pentru noi dar şi pentru autorităţ ile de atunci Teodor Daul a părăsit 
neXR , uj se /ice: „luând suma de 72 de coroane şi 50 de filcri de la Parohia 

jn acest an şcolar au fost recenzaţ i: copii de 6-12 ani: 5 lbăicţ i şi 60 de

fctc-total-111;

protopopul de Incu, ilustrul dascăl, inspectorcom/siHOT^e examinare. Prin 1̂" 

mai multe sate din împrejurimi ca membruJ , ă în şedinţ a sc , a
nr.3867/1908 a Consistoriala, din Araf *  pentru rezultatele frumoşi

exprimat cuvinte de laudă învaţ atoiului Miha : ’ Milni  I cucuta * c

i-a fost primul şi cel mai bun amic” ' '
Revenind la anul 1901, examenele de sfârşit de an şcolar au fost organizate joi 

7 iunie, la clasa lui Mihai Leucuţ a, la orele 3 d.a. iar la clasa lui Ioan Daul la orele 8 i.a. 
în aceeaşi zi în Şcoala Şomoşcheş s-a ţ inut Conferinţ a învăţ ătorilor, cu toţ i dascălii şi 
preoţ ii din zonă5”6. La sfârşitul anului şcolar 1901-1902, în clasa I au fost înscrişi 59 de 
elevi dar nu au promovai decât 27 de elevi. Adresa 634 din 1902 a Ministerului de 
Culte din Ungaria a impus în toate şcolile nemaghiare, „însuşirea temeinică a limbii  
maghiare” , acolo unde sunt 2 învăţ ători aceştia trebuia „să stăpâneasca bine limba 

maghiară şi să predea un număr de 28 de ore pe săptămână, neglijând oarecum studiile 
mai puţ in folosibile” . Erau măsuri silite de stalul maghiar pentru însuşirea limbii,  
pentru maghiarizarea numelor şi a prenumelor, pentru deznaţ ionalizarea românilor şi 
prin înăsprirea pedepselor pentru cei ce luptau pentru dezrobirea românimii. Aici se 
impune încă o dală să subliniem contribuţ ia de seamă a protopopului Constantin 
Gurban, cel care în calitate de deputat în parlamentul de la Budapesta, s-a luptat pentm 

drepturile românilor iar în calitate de preot român şi protopop de Ineu a susţ inut şcolile 
române din zona arondată protopopiatului.

La terminarea anului şcolar 1902-1903, examenele au fost programate şi s-au 
desfăşurat în 20 mai 1903, iar peste doar două zile toţ i învăţ ătorii din tractul Incu 
fost convocaţ i la Conferinţ a învăţ ătorilor de la Şepreuş. La aceste activităţ i se ţ ineau 
lecţ ii practice la diverse obiecte de învăţ ământ, se dezbăteau probleme dc didactică si 
metodica, pe marginea lecţ iilor susţ inute. In acest an şcolar, statistica a consemnat că la
ZT 7 L ?UCKU!a eraU!nf rişi 63 de băiep '6 fete, dc 6-12 ani, d.n care 
60 5 Ş' I6/Cte’ în timp Ce la învă!ăt01'ul Ioan Daul erau înscrişi
astfd S 6 L °-U fTeCVCmaU regU'al ?coala decâ‘ « de bă,el, si 14 fete, 
astfel ca la sfârşitul anului au ramas repetenţ i sau neclasificati 30 de băieţ i s. 25 dc fete 
iar procentul de promovabilitate era de 73%. ’ ' Ş

Deşi învăţ ătorul Ioan Daul s-a HnvpHi» ™ 
judecată de preotul Simion Bulcu şi unii cetăţ eni „e'ntrl' p!.'cgăllt a.f°st dat !"  
care s-a dovedit neântemeiată căci în adresa Tribunal ,U- ” abuz m serviciu’ acuzat/c 
învăţ ătorul nostru, este scos de sub acuzare înainte 7' dm Arad-Cu nl' 5635/'^f  

1904, fusese obligat să-şi dea demisia, de la Scol V" 0013?" “ nului ŞC°lal‘ ’ 9 ' 
locul său a venit din nou fratele său, Teodor Daul ' ? '°moşche?> fnnd în Proces' ,n 

în noiembrie a venit adresa si hotărârea T,-ik, i C.e ,care fllscse plecat doi ani. Abia 
şcolar 1903-1904 eminent if"  ţrad’ ^ Ioan Daul. In

Pascal Teodor Daul prin Adicsa

asig

care

ii de 12-15 ani: 61 băieţ i şi 35 de fete-total 96; 
nu frecventau deloc şcoala: 36 dc băieţ i şi 28 de fele.

Toamna anului 1904 şi începutul anului şcolar 1904-1905 a îmbogăţ it 
ncrSonalul didactic al Şcolii Şomoşcheş prin sosirea lui Ioan Tau, un alt dascăl, patriot 

român şi om dc cultură carc-şi va pune pecetea pe activitatea din zona . 
valorile dc inventar ale şcolii prezentau următoarele:

copil

In acest an
edificiu şcolar- în valoare de 2000 coroane;

în valoare de 3000 coroane:casa învăţ ătorilor
mobilier şcolar - în valoare dc 588,99 coroane; ^
pământ al şcolii,- 8 jug.-în valoare dc 4000 dc coroane

Ioan Tau va preda la clasa I un număr dc 18 orc dar şi a clasa a 

clasa a lll-a -3 orc ş, la clasele a IV-a şi a V-a o ora de: an mc c
maghiară, geografia şi istoria. Statistica şcolara mat consemn ̂^ ^ ^ 62 de clcvi

că la învăţ ătorul Mihai Leucuţ a au fost înscrişi * - <-*> nromovati La clasa
d„ In examene s-an prcxxnm. do» 43 d. «•
lui Ioan Tau erau înscrişi 61 dc băieţ i, 39 dc fete a 1 at au fost promovaţ i
prezentat 42 dc băieţ i şi 24 dc fete adică 66 dc elevi dai P maj consemnează

57 dc clcvi. Registrul dc csibite al Bisericii Orto oxc in ^ Academiei Române”  din 

că cei doi învăţ ători au primii: „Regulamentele ortogia ronigneşti de a păstra limba, 
1904. Putem astfel remarca strădania bisericii şi a (jomjnaţ iei maghiare. Şi iarăşi 
cultura şi valorile naţ ionale române, chiar în con i,n ' giseriCa şi şcoala’ ’ la
trebuie să subliniem Voiul publicaţ iei dc cultura şi 1 ‘ ţ n Jjj 1904 şi 1905" In
carc crau abonaţ i şi învăţ ătorii şi preotul din 9°™^.. 

accst an anlistia locală a susţ inut şcoala cu o

doua -5 orc, laau

toamna anuluiTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1

507 n
S()x Leg dc csibite, P. 180/3X11 1903 
S(W Reg. dc csibite, P. 124, 20 VII1/1904 
5I0 Reg. dc csibite, P. 32/311 1904 
51| Rcg.dc csibite, P. 109/19 VII,  1904 
512 RcS- dc csibite, P. 25/12 -X -1904 

Rcg. dc csibite, P. 164/3X11 1905ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

50 -1 A.S.S.Matricola 1909
505

5 0 6
Reg.dc csibite,P.85/12 iunie 1901
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„i„ior  suplimentar de la stat”5"’ . în accs. ,
Som’oscheş, s-au ţ inui în 25 iunie, la care s-au p.icmai lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÎs'T  ̂fina'C’ dC '3 

Vtinând rezultate foarte bune. Cu observaţ ia că frecventa baiCt‘ ŞI 15 fcte’
nrotopopul de Ineu atl'age alenţ ia la nccesitatca corectării' JS*-?*16 ™Că’ 
timpul examenelor şcolare din Şomoşcheş517. ‘ tldeillor constatate în
11111 Un raport din 1907, către Protopopiatul Ineu menţ ionează cn în c

sdu şi citesc 830 de persoane, 461 bărbaţ i şi 369 de femei ştiu doar cili 52 dcSaii

si 37 de femei, in timp ce numărul analfabeţ ilor este dc 1221 de persoane
în toamna anului şcolar 1907-1908, la şcoală se fac lucrări de văruire de către 

loan Faur, plă.U cu 5 5 coroane, se aduc 13 stânjeni dc lemne de foc, în vioare de 
3,9,08 coroane ş> se aduc cart, şcolare de 49,28 de coroane. Se curăţ ă si fântana scolii 
cu preţ ul dc 5 cor. de către loan Popa din Şomoşcheş518.

' Tot în această toamnă sc înscrie la Preparandia din Arad, localnicul Teodor 

Ardelean (a lui Milruţ ) şi care va reveni în satul natal să-şi lumineze fiii  consătenilor
Şi tot în acest an, şcolile şi învăţ ătorii din satele noastre vor trece sub tutela 

Inspectoratului şcolar Şcpreuş.
în acest an potrivit unor hotărâri ale Ministerului dc Culte din Ungaria, prin 

circulara nr. 2579/19085IQ sc înfiinţ ează şi şcoli dc stat în localităţ ile din Transilvania, 

chiar dacă există şcoli confesionale. In acest fel se produce şi o stratificare sau o 

despărţ ire a şcolilor. Şcolile de stat preiau o parte din elevi, afişează propria emblemă a 

statului maghiar, au propria ştampilă şi în şcoală sc intonează imnul regal maghiar. în 

Şomoşcheş sc împart sălile dc clasă dar şcoala confesională rămâne în continuare sub 
tutela Bisericii Ortodoxe Şomoşcheş iar director al şcolii confesionale rămâne preotul 
paroh, Simion Bulcu. Şcolile din Şomoşcheş sunt dotate în acest an cu un glob 

pământesc, ca material didactic, în valoare dc 26,20 cor. şi cărţ i şcolare de 4,38 cor. Se 
cumpără 2 ciubcrc pentru şcoală, în valoare de 1,20 cor. Se asigură lemne pentru 
şcoală, în valoare dc 169 dc cor. în lunile dc iarnă a anului 1908 se organizează cursuri 
dc alfabetizare în Şomoşcheş 52(). Şi tot în acest an preotul şi învăţ ătorii susţ in înscrierea 
dc noi membri în ASTRA Arad. Statistica şcolară a anului 1908, consemnează. înscrişi 
dc 6-12 ani -băieţ ii 46 şi fete 31, adică 77, în total; de 6-15 ani un număr dc băicţ i-64, 
fcte-60, adică un total dc 124 dc elevi. Numărul celor neşcolarizaţ i, pe motive de 
frecvenţ ă era următorul: copii dc 6-12 ani-6 băieţ i, 4 fete, copii dc 12-15 ani 51 aieţ i 
şi 56 de fete, adică 1! 7, în total. Câteva spicuiri din “ANUARUL ”  pe 1908-190 .
»,Mihai Lcucuta conduce clasele: a 111-a, a-IV-a, a-V-a şi a-VJ-a. La c asa a 
predat: lecţ ie de islorie-Dcsprc români şi daci, Starea Ungariei după batal»i dela 

Mohacs (1526), matcmatică-Adunarca mentală şi Adunaica cu \an\ ’
economie-Lccuirca seminţ ei dc grâu, cântare- Doină, doina cântec 
dreptul la ereditate, geografie- Cercul Ienopolea şi comitate <= e llVenerabilul
* l9.08) La capitolul F (Evidenţ a ordinaţ .unilor) g ® ^ învăţ ăloruiui Mihai 

ns,stor Arădean în şedinţ a sa din 8 II 1908, a exp

Anul şcolar 1905-1906 începe cu actul de „Sfinţ ire a şcolii44 din 3 septemb,. ̂
dar prelegcrile(cursurile) au început din 8 septembrie. Invăţ ătoiul loan Iau va lucra cu 
clasele I şi a II-a din şcoală de repetiţ ie iar Mihai Leucuţ a cu clasele a IlI-a, a- jy. 

aV-a şi a- Vl-a.
Problema cea mai gravă a învăţ ământului a fost şi a iămas cea a frecvenţ ei 

şcolare, slabe. în 4 octombrie la verificarea şcolii, printr-o inspecţ ie, s-a constatat ca la 
învăţ ătorul Mihai Leucuţ a din 76 dc elevi înscrişi au lipsii 36, pe toată ziua, iar djn 
clasa lui loan Tau au lipsit din 50, un număr de 35 de elevi. Cu toate că elevii absenţ i 

amendaţ i dc antistia comunală, prezenţ a nu era mare, din motivele arătate anterior 
şi care ţ in de munca în agricultură şi sărăcia materială a sătenilor. în iarna anului 1905 

cursurile şcolii din Şomoşcheş se întrerup din 3 decembrie 1905, până la 6 ianuarie 
1906 din cauză” de molimă” (vărsai), consemnează Arhiva Parohiei Şomoşcheş513 
Prinlr-o adresă din 3 februarie 1906 se cere Oficiului Prolopopesc Ineu aprobarea a 
încă unui post de dascăl fiindcă „acum funcţ ionează şcoala cu şase clase”. Dacă 
imediat nu se aprobă încadrarea a încă unui învăţ ător, din toamna lui 1906, 

se va aproba. Este meritul protopopului Constantin Gurban, pentru 
destule cuvinte de laudă, precum ar merita.

Pentru

erau

acest lucru 
caic nu avem

nepaniciparea la Reuniunea învăţ ătorilor dc la Gyla, din anul 1906 cei 
doi dascăli din Şomoşcheş sunt sancţ ionaţ i cu o amendă, din care se vor 
pentru şcolari

O Situaţ ie statistică trimisă Protopopiatului Ineu, în anul 1906 menţ ionează că în 
Şomoşcheş sun. 461 dc bărbaţ i şi 369 dc femei care ştiu scrie si citi în total 830 dc

c.“ S ml dep™'" *  37 *  fcl”  -51iu d“  * “  “ îti>«orii de

In anul

cumpăra carii

1906 funcţ ionează Ia Şcoala din Şomoşcheş: Georgc Faur d

’ L'ucu»a Nicola<= Drecin, recent încadrat.

”  T“  “ .*■  —«*  « un salar de
• Dintre lucrările Dentru^mJ- ^ pioduse aSr,cole în valoare de 70-200 dc

gard, lucrare efectuată dc Teodor Buduşca'^pcntru siini/dc 1̂' ^ îngr8dirC 3 ?COlii’ C“  
învăţ ătorul loan Tau arc onoarea !  , coroane-

Incului, în persoana lui loan Georgia, în anul 1906 'C'Pa 3 alegerea noullli PtotoP°P al 
In 21 decembrie 1906 ’

irector şcolar, fiu al

600 de
coroane

care participă şi cadrele didactice diii  Şomos^hcf''” 18 înVătfiloiilor  din Traclul Ineu, la 

Cu începere de la 1 ianuarie, 1907
„Regulamentul pentru învăţ ământ” stabilit 1 r ap lca In §c°Iilc confesionale
Iransilvania, şi „Normativul pentru instnirfiii,? on£lesi|I Naţ ional Mitropolitan, din
noastre” 5. Sunt normative şi măsuri de a elevilor din şcolile
accR- momente în care „legiie lui Apponv”  ven  ̂3 1 nvâţ ământJIHGFEDCBAl i  1 ui naţ ional român în 

făiă a detalia mai multe aspecte, voi enunţ a °U n°* Porme dc apăsare naţ ională, 

pi in caic învăţ ătorii care nu cunosc si nu nrcdni! d*sP°z4ic a guvernului maghiar
’ P aU 1,mba maghiară să nu beneficieze dc

5,7 oirCUlara 1907 a Protopopiatului Ineu 
s,8 ^c8-de csibite, P.l 12/6V111907 
5,9 £c 8- de csibite, P. 22,28 39,64/1907 
52o <CS- de csibite, P. 67/21V1908 

K c 8- de csibite P. li  7/12 XI-1908

JM RcS- de csibite, P. 162/4 XII  1905 
5|5 Adrcsa E.O.A.Nr. 6075 din 1906 

Reg. de csibite, P.70 si 79/1907
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• „,-jcesc, precum au activai mulţ i învăţ ători ai vremii, pentru că în şcoala pregătitoare 
b ibândit si aceste abilităţ i de cântec şi dirijat. In locul lui Costea a venit în 1911, un 

aU minent dascăl, Ioan Miszes. Acesta a absolvit în 1908 Preparandia din Arad, şi s-a 
forat de la Bodeşli. S-a instalat la 1 decembrie 1911, în Şomoşcheş. Avea calităţ i, 

le va dovedi în întreaga carieră dc învăţ ător. Era bun muzician, metodist şi 
Pe Ca . „,,iii,ral. A fost apreciat de comunitate şi dc preot fiind 
f'tuÎde bun, faţ ă de alţ i învăţ ători527.

- o 12 anul şcolar a început lai septembrie.
hl în 1912 sc cumpără cărţ i şcolare în valoare de 60,64 de coroane şi lemne 

lă în valoare de 132 de coroane. Poate puţ in curios ar părea costul 
pentm lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ \ ^ ţemnc Care a fost de 110 coroane528. Matricola din 1911-1912 
transpoi u ^ ^ cjasa \ erau 80 de elevi iar în clasa a-Il-a învăţ au 50 de copii,
consemne. ^ înscldsurjţor erau în evidenţ a şcolii: 87 de băieţ i şi 115 fete, adică un

A ?02 şcolari din care în vârstă dc 7 ani erau-29, în vârstă dc 8 ani erau 28, de 
număr de z -, dc [Q _,2 ani si mai mult, erau 6 copii. Doar 73 frecventau

9 an! CraU at„ si nosedau cunoştinţ e si deprinderi de citit şi scris. învăţ ătorul clasei era 
regulat ?coala; P n^ul scolal'. era dc tipul: 8-9-limba română 9-10-limba maghiară, 

Ioan Tau, tai \ ^ c x cjc |a 2-3- limba română iar dc la orele 34 din nou
lW'” “TÎ“ 'o "l” dT g,c ™ flLli»  rn zile,. <1. n»,iî„« 11-12, »■ *
linlba magh ia. Orc c d • &  j» nale ,rcbu,au decorate doar cu icoane religioase
sâmbătă dc la 2-4, p.m. ac . g In 30 mai la o inspecţ ie a
şi sc acceptă portretul MitropolituluiJIHGFEDCBAî„  scoaiă 33 de bâieţ i Şi 30

vrednicului dc pomenire ProtoP P- ' remuneraţ i cu câte 600 de coroane,
dc fete, ca fiind prezenţ i. In acest an mvaţ a lemne. Invăţ ă(ori] au
din care 70-200 le primeau sub dc pmd^mn  ̂^

făcut demersuri pentru marirca salam ^ ^ înfiintarea celei de a treia scol. in

adresa către Protopopiatul Incu, pn ‘  st în SCOală) documente şi demers cu
Somoschcş (echivalentul celui de-al uc e< P t p feclionare (cercul metodic) de
audientă52’ . în 1912 Ioan Tau a participat d P jar al dascălului Ioan Tai,
la Sicula. din 13 mai. Despre spiritul pragmatic d g ^ ^ 3 hectare de teien
consemnează arhiva Bisericii Şomoşcheş ca. M ^ q  clădire cu dimensiunile dc 

agricol’ -. Şcoala al cărei director ci a ToE'*1 ‘ 4 000 cor0ane - _ . -n
11/10/3,5 m„ acoperită cu cinpă şi cu o v. ‘ în luna mai, se sapa 5'

în alu,l 1913 demn dc apreciat este lap Ge0rgc, care a pn™
rolo»,«a l-amâna scolia meşter liini  “ nS“ “ 0, „ sc de bău, .pi I»”"  

plată a'coroane531. Meşterei Mm Vt»-*  din
personal, în valoare de 18 coroane ̂n ^ Se]cUş.Şcoala M j ş 001. p0recla
participat la cercul personalului di aeje prestigiu purtau num Regjstrul de

acele şcoli în care directorii avea' ă, a poziţ ia 542, din anu ’ lanul analitic,
directorului, respectiv) se consemnează » l9l3> Ioan Mizeş
csibite al Parohiei Şomoşcheş. In 14 sep

,,521
■ Iot dinelevii săi in şcoala

Lcucuţ a, pentru rezultate frumoase ajunse cu e dimcnsiunilc dc 9m lungime, 5 

document şcolar aflăm că Şcoala Şoinoşci , c£j mobili Cr avea: 1 masă, 1 scaun, 10 
metri lăţ ime şi 3 metri înălţ ime. Avea 5 cics 1 . ^ ^ ncagrăj 0 maşină de socotit, 0 

bănci cu 18 locuri, o cântă de apă, 1 vas e ’ j şi globul pământesc. în clasa 
hartă a comitatului, o hartă a Ungariei, o < < -n clasa a V-a erau 10 elevi iar în 
a-IIl-a erau 17 elevi, în clasa a-IV-a erau -

acest

alte
trans

remunerat cu un salar

clasa a-VI-a erau 5 elevi. „.„tembrie îsi începe aclivilatea şcolară în
Anul şcolar 1909-1910 începe ce,c „şase ferestre care s

Şomoşcheş, învăţ ătorul hfiem B,n ea; ‘ j , |ib Examenul de sfârşit de an şcolar 
au învechit şi sunt rele şiînvPătatŞoruî Mihai Lcucuţ a s-a îmbolnăvit grav şi" 

planificat in 27 aprilie 1 , ’ îngropa11522. Rămasă văduvă soţ ia sa,
in 3 mai a decedat şi în mai, a oie , « locuinţ ă învăţ ătorească (avea
conform uzanţ elor vremii va ramane cateva luni in roşu ,
dreptul la şase luni în locuinţ ă şi şase luni de salar al soţ ului).

Efectivele de şcolari erau următoarele:
6-12 ani B-48 F-32 
12-15 ani B-36 F-14 

Rezultatele finale consemnau: eminenţ i -
lăudabili - 14;

era

Total- 80 înscrişi-79; 
Total -50 înscrişi- 46;ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-2 0 ;buni 
suficient -21; 
nesuficient -16;

frevenţ ă şcolară- 8;
Ştiu cili  şi scrie 79 de copii de 6-12 ani si 46 de copii dc 12-15 ani.

Anul 1910 îl face remarcat pe învăţ ătorul Ioan Tau, prin dcmcrsui ilc sale, 
pentru procurarea de materiale didactice pentru şcoală: sc achiziţ ionează aparate şi 
ustensile pentru experimente la fizică, în valoare de 10,28 cor., un pendul electric 
pentru şcoală şi pentru învăţ area timpului, în valoare de 4,18 cor. şi pentru curăţ enia 
şcolii şi casele învăţ ătorilor se achiziţ ionează 12 mături în valoare de 2,40 coroane, de 
la Simion Buduşca524. înainte dc începerea noului an şcolar 1910-1911, din motive de 
înţ eles, se efectuează reparaţ ii capitale ale clădirii şcolii şi la acoperiş, în preţ ul dc 600 
de coroane. Meşterul care face lucrarea este Fekete Iosifdin Cermci. în această toamnă 
sc procură şi cărţ i pentm copiii săraci, editate de Tipografia Diecezana, în valoare dc 
33,44 de coroane525. O consemnare interesantă mi s-a părut cea legată dc veniturile de 
la Casa culturală care au fost de 1328 dc coroane, fapt ce mă face să cred că în mod 
sigur era o bogată activitate culturală, indiferent de formele de activitate desfăşurate. In 
acest an vine ca învăţ ător, în Şomoşcheş, Ştefan Costea526. Fără a cunoaşte motivaţ ii  ̂

precise aflăm din arhiva Bisericii Ortodoxe că Ştefan Costea va sta numai trei luni, 
pentru care primeşte suma de 162,70 de coroane. A îndeplinit şi

nu au
523

5 3 0

dc cantorsarcina

521 A.S.S. Matricola 1908-1909
522 Rcg. de esibite, P.58/3V 1909
523 A.P.O.I. dosar culturale, 1909
524 Rcg. de esibite, P.3-5/17 II 1910
525 Rcg. dc csibite, P. 45/30 X 1910 

Rcg. de csibite, P.35/8 X 1910

Rcg.dc csibite, P. 17/5 mai 1912
~x Rcg. dc csibite, P.60/30 XII 1912

Rcg.dc csibite, P. 48/2 septembrie Wf- ^ Şomoşcheş
“  Matricola şcolară 1911-1912, din Arhiva ,

Rcg. dc esibite P.30/19 mai 1913 2535 2 6
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t.mp de 10 zile are mlerd.cl.e de a J. P 4Q de melri de lemne de ■
Lengyel' Pentru iama anului 1913-'1914; • Prioadă Se procură şi o nouă pece 
în valoare de 265,26 de coroane. In aceea, p abonament la nnhr C
(ştampilă) pentru şcoală, se cumpără 10 mături şi se asigura la publ,caţ la

de mare valoare culturală „Biserica şi şcoala . ? Qrtmnc-i.„ r T
In anul şcolar 1913-1914 funcţ ionează în continuare, Şomoşchcş, Ioan rau 

şi Ioan Mizcş dar în primăvara anului 1914 cel din uimă îşi a nun a emisia unriând a 
fi suplinit de preotul local Sirnion Bulcu. Intr-o circulara a totopopiatului Ineu se 

recomandă ca în fiecare unitate şcolară să se piegătească o monogia ic a şcolii . jn 
preotul Sirnion Bulcu expediază Protopopiatului Ineu o monografie a

şcolar examenele finale în şcoala

Şi în viaţ a comunităţ i, şcolare din Şomoşchcş s-a pus amprenta acestui război 
nin rapoartele protopop,lor ca rc Episcopia Aradului, reiese că în primele zile ale lui 
septembrie, 1914 s-a proceda, a o chemare masivă sub arme. Din Şomoşchcş au fos, 
locali 137 de combatanţ i. Unn au murit lăsând în urmă copii şi văduve, alţ ii au 

•uns prizonieri în Rusia, Italia sau Franţ a. In ţ ară, sărăcia şi rigorile războiului şi-au 
., amprenta pe şcoală. O telegramă a Protopopiatului lncu preciza că: „Şcoala poate 

P - ja dispoziţ ia miliţ iei în caz de necesitate” .
^ Elevii primeau sarcină patiiotică de a aduna: metale, hârtie, ghindă, frunze de 

urc goange pentru piele şi mac pentru ulei, pentru susţ inerea războiului. învăţ ătorul 
Ioan Tau a fost mobilizat pentru scuitc perioade de timp, nu a fost trimis pc front, dar 
lipsind de la şcoală a trebuii să fie suplinit şi asta a dus la multe greutăţ i în Şcoala 
Şomoşchcş537.* Prin circulara Nr.53/1914, Protopopul Incului anunţ ă toate şcolile 

arondate că învăţ ătorul Mladin Ştefan de la Socodor a fost numit „vizitator şcolar în 

Tnclul lncu”538. La 15 martie 1914, învăţ ătorul Ioan Mizcş îşi anunţ ă demisia de la 

Şcoala Şomoşchcş, postul fiind suplinit de preotul local Sirnion Bulcu.
Un alt învăţ ător, suplinitor, care merită reamintit este Faur Petru, localnic, 

absolvent al Preparandiei din Arad, care în 26 octombrie 1914 işi dă demisia de la 

scoală şi pleacă voluntar pc front, probabil din adevărat spirit patriotic românesc.
' yn alt aspect definitoriu, al acelor ani, îl reprezintă „analfabetismul” .

recenzaţ i 24.612 persoane analfabete în traci şi de aceea

22.02.1914,
şcolii confesionale din Şomoşchcş. In acest 
primară (de repetiţ ie) au fost programate în 16 mai 1914. Elevii din ciclul superior, 
adică cei din clasele a V-a şi a Vl-a au fost planificaţ i sa dea examene la Şcoala 
Chişineu-Criş, absolvenţ ii urmând a primi un „testimoniu -diplomă." în lunile 

iunie, Şcoala Şomoşchcş solicită Protopopiatului Ineu un ajutor bănesc de 400 de 
coroane, pentru susţ inerea şcolii, la sfârşit de an şcolar.

Trebuie menţ ionat că în perioada de dinainte de Marea Unire, din anul 1918, 
cât şi după Unire, problemele instituţ ionale ale şcolilor confesionale au fost analizate şi 
reglementate de senatul şcolar. Acestuia, potrivit Statutului Organic îi revenea 
responsabilitatea evaluării activităţ ii pedagogice a învăţ ătorilor şi preoţ ilor aflaţ i în 
jurisdicţ ia Episcopiei Aradului. Cu ajutorul protopopilor, care îndeplineau şi atribuţ iile 
de inspectori şcolari se efectuau controale şi examene în instituţ iile şcolare. Prin acţ iuni 
iniţ iate de îeferenţ ii şcolari, cei care conduceau agendele şi problematici le specifice 
şcolii, în cadrul fiecărui sinod eparhial s-a dovedit că legătura şi susţ inerea axiologică a 
şcolii şi bisericii româneşti, a contribuit la supravieţ uirea şcolii naţ ionale, a limbii şi 
spiritualităţ ii române, la progresul pedagogiei şcolare şi însăşi progresul cultural al 
poporalul roman, aflat sub dominaţ ia austro-ungară.535 ..........

• • . * iecare s’nod a,lual, >n raportul de „Senat şcolar” se prezentau date statistice 

srnlarp crniiu « < ’ • • . dm Ş1 cc* de 12-15 am, situaţ ia frecvenţ eiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

»T " 1" ';  *  5“ ,i l ” r  *
educaţ ia moral-religioasă din şcolile confesionale ortodn^v"l™ ŞC° 316 .PîCCUm lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf 
documente consultate. Anul 1914a deschis nom - oxe.Voi face apel şi la acesteihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
™ , l„c l„ i, ,„„gu I d l„„ sZ fid i „"r"” ' Af T™ S ilV“ “ ' *  ***»
Unitar”. Mobilizările de ostasi pentru arnnm , ! cu fâunrea -Statului Naţ ional

mari de ţ ărani şi mulţ i învăţ ători care trebuiau să'î cn"1"18̂ 15 ^ CUp,'inS PC lâ'lgă "’w 
___________ U sa"' c°mandc, ca subofiţ eri sau ofiţ eri.5

an

mai-

Protopopiatul Ineu .
strădania dc a scădea numărul analfabeţ ilor este de înţ eles. Cursurile ţ inute dc vrednicii 
învăţ ători ai vremii, în fiecare localitate s-au împletit cu activităţ ile culturale şi 

patriotice desfăşurate în fiecare comunitate. S-au ţ inut adunari, lectorate, şezători prin 
învăţ ătorii vorbeau despre necesitatea dc cultivare a legumelor, alcoolul şi tutunul 
dăunează vieţ ii, respectul şi ajutorarea orfanilor şi a văduvelor, precum şi 

comportamentul de prevenire contra îmbolnăvirilor în masă I enomenu s a şt 
întâmplat în Şomoşchcş, unde în 22 noiembrie 1914 s-au suspendai temporar cur i

scolii pe motiv dc “ colcră “  care a bântuit în zonă. on in 101 Ş
Potrivit unei hotărâri a Inspectoratului Regional Arad, la 2040.171

la Şcoala din Şomoşcheş, avand diploma şi 
clasă de 62 de elevi din

avea

care
care

învăţ ătorul V. A. Drincu este ales şi numit
după ce a depus jurământul ca dascăl53*. Acesta va conduce o Cm
loialul dc 11 dc elevi, înscris! la Şcoala Şomoşcheş. Ca fcmc e de s rv'cm 
angajată Ca,iţ a Veliciu, cu un salar dc_ 12.50 dc coroane. In acest an s-au *  

reparaţ ii la casa învăţ ătorului V. Drincu, în valoare dc 2 c ^°‘^ccau coicctc pentru 

documentele parohiei Şomoşchcş consemnează ca in j penlru orfani, dar şi 
ajutorarea răniţ ilor de război, pentru refugiaţ ii cin < 4 ‘  ’ cy cje cor0ane, V.
fonduri culturale la care au contribuit dascălii şco n. cu j5COroanc.
drincu donând 10 coroane şi preotul Sirnion Bulcu conţ ii ^ colecteze fiori

Rigorile si necesităţ ile războiului au impus ^ina de legume şi în
medicinale din naiură, cel puţ in 8 soiuri541 iar la şcoala, m gr*»'

era

* Rcg.de esibite, P. 111/4 oct-1913

5* Rc®de esibite> P22 si P. 53/22 februarie 1914 
535 Reg.dc esibite, R 56/1 mai 1914
5 3 5 Io a n N a g y , Biserica şi şcoala din zona Incului între rol a

dc licenţ ă, 2010, U.A.Vlaicu Arad, p 19 e ^ou**  războaie mondiale, lucrare
Vasilc Popeangă, Aradul cultural în lupta pentru î»r , •
Episcopiei Ortodoxe a Aradului, 1991, pag. 55.55 Japtlnrea Marii  Uniri , 1908-1918, Ed

5.17
S3, RcS- dc esibite, P. 103/7 septembrie-1914
53, JIHGFEDCBARc 8- de esibite, P. 22/22 02 1914 
«o Uc8- dc esibite, P. 84/15 X 19150 
m i RcS- dc esibite, P. 60/31 decembrie, 1915 

Reg. de esibite, P 86/21 VIU 1916

5 3 6
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t'fîrilor de unire s-a imortalizat momentul printr-un dans dc căluşari desfăşurat pe 
h din scenele marii festivităţ i (Poză anală în Muzeul şcolar din Şomoşcheş). ’ '

Despre momentul Main Uniii  şi importanţ a sa, va vorbi cu mândrie, cu diverse 
•• elevilor săi, Ioan Tau, atât în Şomoşcheş cât şi în Cermei.

Unirea din 1918 a adus schimbări îadicale în viaţ ă şi parcursul pedagogic din 

mâneşti, din toate teritoriile României Mari. lată un document edificator:
Prea Sfinţ ite,

, întreţ inere şi recoltare în condiţ iile dc
livadă trebuiau executate lucrări de plantare^
calcul al rezultatelor, la sfârşitul anului şco ai ■ în 1916, a fost primita Cu
Intrarea Romanici in Marele R“ ţ,“ .ds. h(fs La j mai 1916 s-a ţ inut o mar! 
entuziasm şi dc locuitorii şi dascal" din $ *^1, dar şi un obicei local, probabil

festivitate sub titulatura dc ‘Sarbatoarea serbări şi.a adus aportul şi a d;l(
arhaic, numit „Sărbătoarea paserilor ■ biscricesc instruit de învăţ ătorul V
valoare artistică un cor al eleviloi şi un . - o noiembrie 1916™™»Drincul44 O .« „b„,  şcol.j şi »» ”  SS

Srm. io" '■7.* “ '™ ij.
Pcntm faptul că în ţ ară era greu şHucninle s-au scumpit, autorităţ ile au oferii

învăţ ătorilor un spor de 400 de coroane51'. .
în anul 1917 elevii Şcolii Şomoşcheş au adunat şi au pregătit dai ui 1 penii u ostaşii de 
pe front546. în anul 1917 s-a reamenajal localul şcolii în fostul Cămin cultural (demolat

în 2003) prin funcţ ionarea în două săli de clasă. ...
După intrarea României în Război, pentru dezrobirea fiaţ iloi din Tiansilvania, 

inspectorii statului maghiar şi-au intensificat controlul asupra şcoliloi confesionale 
româneşti, aceste şcoli fiind supuse unui control riguros. Inspectorii statului evitau 
colaborarea cu autorităţ ile şcolare confesionale, cu preoţ ii şi cu piotopopul zonei.

Mulţ i învăţ ători de frunte, mobilizaţ i pe front au devenit carne de tun în 

conflictul militar, alţ ii devenind prizonieri, dar unii dintre prizonieri s-au înrolat în 

corpurile dc voluntari participând la marile bătălii din 1917, dc la Mărăşeşti şi Mărăşti. 
Amintim de învăţ ătorul Faur Petru căzut pe front în 1917.

începând cu anul 1917-1918, în documentele şcolare apar calificativele: 
suficient, bun, foarte bun precum şi clasificarea elevilor la sfârşit de an şcolar. In clasă 
erau elevi de vârste diferite, chiar şi în diferenţ e de 4 ani. Putem aprecia stilul dificil  
de activitate didactică şi greutăţ ile din viaţ a dascălilor de atunci.547

învăţ ătorii din toate comunităţ ile şi şcolile din zona Incului şi implicit cei din 
Şomoşcheş s-au implicat la modul superlativ, în toamna anului 1918, în organizarea şi 
pregătirea alegerilor democratice a Consiliilor Naţ ionale, ca reprezentante ale puterii 
locale şi ale populaţ iei majoritare. Şcolile au fost instituţ iile şi sediile în care s-au 
organizat adunăii, pe tot pai cursul toamnei, şi mai ales în tumultoasa lună noiembrie a 
anului 1918.

una

oca#1

şcoli*0 i°

Având în vedere înaltul Decret regal nr. 3631 din 11 decembrie 1918, Resortul 
i al Instrucţ iunii publice ca supremă autoritate de stat, în cuprinsul ţ inuturilor 
Regatul României, ia următoarele măsuri privitoare la şcolile primare

Cultelor şi 
unite cu

nfesionale romane.
C I imba maghiară, dimpreună cu istoria, geografia şi constituţ ia Ungariei, se 

. „ învătământul primar. în locul acestor materii se introduc în mod obligatoriu 
chmina ' ^ ^ conStituţ ia ţ ărilor locuite de români. Orele de limba maghiară vor fi
lslona’ glc mai ales la noile materii până la o nouă fundamentare a învăţ ământului. 

rCpafU/Semnează, Vasilc Goldiş, Şeful Resortului de Culte şi Instrucţ iuni Publice iar 

PSf Sale Ioan Papp, Episcop al Aradului şi locţ iitor deeste trimisăadresa
. S48

mitropolitAH decret emis cu nr. 13869/1919 are în prim plan reorganizarea învesti. Se
ronun nlanuri noi dc învăţ ământ, având la bază programele fostelor şcoli confesionale 

propun planuri no _ chcstiunea de salarizare a personalului didactic prin
f  TÎ 20300? 919 Consiliul Dirigen, Român, a enunţ at principiul egalizări,

SIL2-.' *  calegori zările - lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA**»* ’£*

. . n nriombrie s-a făcut Sfinţ irea şcolii, dar
în anul 1919, la Şomoşcheş, 1 l-54°9 te pentru şomoşchelani, încă

cursurile au început în data dc 14 octombrie / învat£torul 'patriot, Ioan Tau a primit 

din 19 septembrie, 1919 maestrul cate ici ■, ‘ organizat concurs de învăţ ător pe
numire şi transfer la Şcoala Cermei, as c 39 ^in anul 1919 a publicat
postul rămas vacant. Publicaţ ia k Bisciica şi Şc<^‘  ” Apătcan, care este numit pi in 

acest anunţ şi cel care a câştigat concuisu a os ^ Şomoşcheş în 12 februaiie
decizia Venerabilului Consistoriu Arad şi sc Pj° Cladova, Chirechiu şi ^ciu. In
1920. Teodor Apătcan a mai funcţ ional în şco 1 ,e către statul român. ^ ot

trecerea şcolilor conic transferat de la Barsa

dc religie.

Au activat cu spiiit de saciificiu, în cadrul Consiliilor şi al Gărzilor Naţ ionale 
Româneşti, din localităţ ile respective învăţ ătorii: Ioan Tau'în Şomoşcheş, Teodor

Ardelean (tot şomoşchclan) la Talpoş, Pavel Dârlea la Ineu si Teodor Miscoi la Selcuş- 
Cighirel.

această primăvară a început şi 
în anul 1919 vine la Şcoala Şomoşcheş şi

dascălul V. A. Drincu, trans 
1919 vine la Şcoala şomuşci.w uf  _ , c nctombrie 1919.
funcţ ional dc la 29 octombrie 191 Pan“ învătătorilor d 
în sprijinirea şi ajutorarea preot» or ş şi
dc C.F.R., prin Rcvizoratul Şcolai (1 h

ici nrocură un steag,

115 n dc la sate s-au acordai 
:nbaTL0" si el în anul 1920, ca for

unde a

Dascălul nostru, Ioan Tau are meritul că a organizat un grup dc 8 săteni din 
Şomoşcheş şi m grup au făcut deplasarea la Alba lulia, unde la entuziasmul şi bucuria ‘Carnet dc C.F.R., ,

. 551
superior administrativ al şcolilor. - n

Cu acest nou statut, Şcoala Şomoşcheş îşi P

nou sigiliu,un

542 A. Şc. Şomoşcheş, 0.1720 al Inspectoratului Regional And
543 Reg. de esibite, P. 181/28 04 1916
544 Reg. de esibite, P. 58 /6 05 1916
545 Reg. dc esibite, P82/3IVII 1916 

Reg. de esibite, P. 90/16 XII  1917
547 Ioan Nagy, Şomoşcheş, Vatra de suflet şi dor-

s Vasilc Popcangă, op.cit. p.71 
5Sl) Reg. dc esibite, R 39/15 X 1919 
,,, Reg.dc esibite, P. 15/28 IV 1920

0.3398/1920-Reg.dc csibilc, P.33/28 09 19MihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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aoca atenţ ia pentru asigurarea materialului didactic, curăţ atul şi întreţ inerea igienică 
• linilor, încălzitul şi iluminatul in condiţ ii bune. 

a l0a'1 Despre catehizarea elevilor s-a subliniat rolul celor 157 de preoţ i în comparaţ ie 

ccj 112 învăţ ători. De asemenea s-a pus accent pe instrucţ iunea religioasă a 
°U nicilor din toate localităţ ile. Ştim că s-au înfiinţ at multe scoli de ucenici şi de 
UC® letare a studiilor şcolare pentru ucenicii din Arad, Ineu şi Cermei. Vorbind de 
r"  nei nu pot să nu sublimez rolul important al dascălului Ioan Tau, care funcţ iona în 

er ei încă din anul 1919 şi a depus eforturi mari să adune fonduri băneşti de la 

niescriaşn din Cermei şi alte eforturi spre a-i aduce pe ucenicii din zonă, la Şcoala

<"c!lT1 | 1923 rămâne important în istorie prin apariţ ia noii Constituţ ii, care prevedea

' ' ătământul este liber, în condiţ iile stabilite prin legi speciale şi nu va fi contrar 
Ca l ' moravuri şi ordinei publice. în şcolile statului învăţ ământul era gratuit, cel 
bun , . obligatoriu. Comunitatea şi judeţ ele vor da ajutoare şi înlesniri copiilor 
Ei de mijloce materiale.

1 ’ j a ?6 iulie 1924 a apămt noua „Lege a învăţ ământului primar care avea

cum şi harta României Mari.

alfabetizare552. în anul 1920 erau in jugarPc de pământ de arătură şi tercJ

cu 850 de coroane. Dascalu beneficiau le învăţ ătoreşti se acorda suma de

de păşunat vitele iar pentru participai cub’j de lemne. în obligaţ iile dascălului
40 coroane iar pentru iam“  « 0 biserică şi obligaţ ia de a-i conduce duminica
era şi acea de a instrui copiii 
la biserică553.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

„  s fin ţ irea Ş e fiiÎn anul 1921
alături de preotul paroh, Simion Bulcu şi ai . A ,
Episcopiei Aradului. în acest an la Şcoala Normală de învăţ ător, din Arad este pnnut

ca bursier si Teodor Sasu, din Şomoşcheş. . , • Ţ
Plină de semnificaţ ii consider şi adresa nr. 352 a Protopopiatului Ineu pnn care

cerc ca”  preoţ ii şi învăţ ătorii să conlucreze la înaintarea in cultura a poporului loman şi

a se evita orice neântelegeri” 554.
Vorbind de Şomoşcheş, în anul 1923 avem consemnări legate de spaţ iul şcolar 

cuprindea 3 săli de ciasă, motiv pentru care se fac demersuri ca să se construiască 
încă 1-2 săli de clasă (lucrarea se va efectua abia în anul 1928).

în primăvară, mai precis în 10 aprilie, 1923 se ţ ine o sărbătoaie consemnată 
deja cu mulţ i ani înainte „Sărbătoarea pomilor şi a paserilor la caic învăţ ătoiul Teodor 
Apătean şi-a adus contribuţ ia din plin.

Semnificativă consider adresa Oficiului Parohial Şomoşcheş, din 20 mai 1923, 
prin care se cedează Şcoala Confesională Ortodoxă din Şomoşcheş către autoritatea 
comunală, fără drept de proprietate, ci numai pentru reparare astfel că în loc de 2 săli să 
se mai construiască 3 săli de clasă, corespunzătoare555.

La 1 Decembrie, 1923, se desfăşoară şi în Şomoşcheş un mare spectacol dc 
Ziua Naţ ională, în care şcolarii au dat dovadă de calităţ i deosebite iar dascălii lor au 
putut fi mândri de ei.

Alte detalii interesante dar de context naţ ional şi arădean sau zonal vom afla dc 
la sinodul eparhial din 1923.

Senatul şcolar este informat că o problemă gravă este 
şcolilor confesionale, pentru că multe dintre acestea s-au transformat 
statului. Din toamna anului 1921 nu mai funcţ ionează în Eparhia Aradului decât 14 
şcoli: Nădlac, Semlac,Vărsând, Drauţ , Iarcoş, Igneşti, Lăzi, Prăjeşti, Roşia, Rcvctiş, 
Sălăgeni, Şilindia, Văsoaia şi Voivodeni. Aşadar în Protopopiatul Ineu a rămas doar 
Şcoala confesională Drauţ i. Despre învăţ ători se spune că au fost examinaţ i şi li s-au 
recunoscut examenele doar pentru cei stratificaţ i la stat. Cei confesionali 
recunoscuţ i. Drept urmare Consistoriul Arad a dat ordin protopopilor în calitate dc 
inspectori tractuali să facă inspecţ ii în şcoli împreună cu inspectorii şcolari ai Corpului 
didactic din Arad. Şcolilor care au rămas sub ascultare autorităţ ilor bisericeşti li se

stipulat în structură:
- şcoala de copii mici (grădiniţ ă).

- şcoala primară;
- scoli şi cursuri pentru adulţ i;ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

;^ ^ r e : :s r ^ r :s= ^ r .r e r e

şcolar aflat la conduceiea 
fi amintit, Iosif

care

Am punctat mai susTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

as
M o ld o va ,, C a o rg an d o in fo rm a re a Î« » ţ .m n 1 .,*

publicaţ ia „Şcoala primara ' (primul număr a apa™ , „  „„ţ , -Subrevizoral-
Şi cu mândrie locala trebuie aminti ^ ban Tau? prin decizn

circumscripţ ia nr. 17” iar postul de subrevizo

ale ministerului. , ____
Conform Legii învăţ ământului, Şcoala Şomoşcheş

1924-1925-1926-1927 copii, până la şapte clase. .

Anu, şcolar 1923-1924

clsalll-a înscrişi 10; repetenţ i , 
clsaIV-a înscrişi 14; repetenţ i ,

. CÎS " sTs"t^ricolaClieÎ923-1924)

ii 1923-a şcolarizat în anudificultăţ ilor 
fost cedate

aceea a
sau au

fostn-au

173 din

Directorul şcolii a
Registrul dc esibite, al parohiei, acesta 
Şcoala Confesională din Şomoşcheş s-au 
Şcoală. ’ • “ ‘ An $C

ha 1 Decembrie 1923 s-au ţ inut mari festivitaţ

cinstirea
oala Şomoşcheş pentru552 Rcg.de csibitc, P. 54/1 XII  1920

“  '» p *-

554 Reg.dc esibite, P. 58/20 X1 1920 
355 Reg.dc esibite, P.35/20 III  1923 Arhiva Grupului Şcolar Cermei, pachete. lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\923



Crivăţ Ioan înv. provizoriu, 1 an vechime în învăţ ământ- 
Constantin Murgită, provizoriu, începător ’

Efective: Cls I 99 elevi-45 băieţ i şi 44 fete;
n-a 28 elevi-15 băieţ i şi 13 fete;
III-a-27 elevi-12 băieţ i şi 15 fete;

Cls a -IV-a -19 elevi-10 băieţ i şi 9 fete;
Cls a V-a 27 copii-19 băieţ i şi 8 fete 
Cls a Vl-a 15 copii-10 băieţ i şi 5 fete;
Cls a Vil-a 8 copii-5 băieţ i şi 3 fete;

Total 223 copii de 7-16 ani; 116 băieţ i şi 97 de fete.
La inspecţ ia pe care a efectuat-o în 6 IX 1927, înainte de începerea cursurilor, 

, ibreVizorul din Ccrmci, Ioan Tau scrie în raportul său următoarele: "Edificiul şcolar 
iu este în ordine, mi se spune că din lipsă de numerar: la primărie însă am constatat că 

stau la dispoziţ ia comitetului şcolar, care nu se interesează. La

zilei de 1 Decembrie, 1918. 
Anul 1924 -1925 
învăţ ător

cls 1-21 înscrişi; repetenţ i 11; 
cls a Il-a- înscrişi 38; repetenţ i 12; 
ds-a IlI-a înscrişi 22; repetenţ i 9; 

cls a IV-a -înscrişi 18; repetenţ i 6; 
cls a V-a înscrişi 10; repetenţ i 2; 
cls a VI-a înscrişi 10; repetenţ i 3.

Total 119 elevi înscrişi (A.Sc.S. Matricola I 1924-1925) 
în 3 februarie, 1925 directorul Şcolii de stat din Şomoşcheş Teodor Ardelean, 

se prezintă la preotul paroh Simion Bulcu şi cere întăbularea şcolii pe terenul-grădină a 
şcolii, în vederea construirii unei clădiri noi pentru şcoală. Preotul îefuza iar directorul 
“ameninţ ă” că are un cetăţ ean care s-a oferit să cedeze o poziţ ie de teren pe care susţ ine 
că-1 posedă în acea zonă şi va întăbula şcoala pe acest spaţ iu. Menţ ionam că Teodor 
Ardelean era originar din Şomoşcheş, dintr-o familie ce avea poieclă, ,,A Căruntului” . 
De pe crucea din cimitirul ortodox aflăm că s-a născut în 27 august 1889 şi a decedat în 

1945, după o operaţ ie la plămâni. Era absolvent a Preparandiei din Aiad, în 1908 fiind 
în anul al IlI-lea. în anul Marii Uniri de la 1918, funcţ iona ca învăţ ător în comuna 
bihoreană, nu departe de Şomoşcheş,Talpoş şi implicându-sc în lupta pentru unire şi 
apărarea naţ iunii române a fost ales comandant al Gărzii Naţ ionale Române, din 
Talpoş, fiind şi ofiţ er în rezervă. După plecarea lui Ioan Tau, la Cermci, săteanul nostru 
şi directorul Şcolii Şomoşcheş s-a remarcat ca dascăl şi ca manager al şcolii. Acesta 
este motivul pentru care a intrat în conflict cu preotul Simion Bulcu. Pentru anul 1925, 
mai menţ ionăm, că un fapt deosebit, ajutorarea copiilor orfani ai lui Pavel Scrob 
au primit un ajutor de la parohie în valoare de 30 de lei, iar de la Majcstatea Sa 
Regele României, încă 200 de lei, ca sprijin material.558

Anul 1926 - 1927, statistica şcolară ne evidenţ iază următoarele:
Alexandru Tocain 44 elevi;
Teodor Sasu 27 elevi;
Teodor Apătean 46 elevi;
Teodor Ardelean 18 elevi;
Total 135 elevi.

In acest an şcolar examenele finale şi cele de religie au fost programate 
iunie la orele 2 d.m.

Merită evidenţ iată activitatea culturală a dascălilor şi elevilor din Şomoşcheş cu 
prilejul depunerii „Jurământului militar din 15 aprilie, la Remonta din Şomoşcheş, 
nou înfiinţ ată de Ministerul de război şi care creştea şi instruia cai pentru armata 
română .

Teodor Apătean Cls a
Cls a

"învăţ ător Teodor Ardelean

sumele necesare
- nsământul acestui an s-au constatat: copii de la 5-7 am-165, dc la 7-16 am-317, iar 

dTla 16-18 ani-90 dc copii. Lipsesc cataloagele şi matricolele anului curent. Socoţ ile
nu sc poartă în regulă, nici o chitanţ ă nu este indusă 5W.

în acest an şcolar preotul si învăţ ătorii aveau abonament anual la „Biserica şi 
<coala”plătind 200 dc lei anual. Prin 0.6543/1927 se cerea fiecărei parohii să cumpere 
'' ‘ din colecţ ia “Semănătorul” şi să îmbogăţ ească bibliotecile parohiale şi cele

1927şcoala a fost inspectată dc subrevizorul şcolar Ioancârti
scolarcs<’°. în 20 decembrieihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A . 5 6 1Iau abzis laşcolar subrevizorul Ioan Tau a

fost grav bolnavă, a şi decedat, şi este
Trebuie să menţ ionez că în acest an 

funcţ ia sa, având probleme familiale, soţ ia 
explicabilă abziccrea provizorie.

Anul 1928-1929:

sa a
care

87 de elevi înscrişi; 23 repetenţ i, 
cls a 11-a 43 înscrişi; repetenţ i 18; 
cls a III-a 25 înscrişi; repetenţ i 11;
cls a IV-a 16 înscrişi; repetenţ i 6; 
cls a-V-a 19 înscrişi; repetenţ i 5
clsa-VI-a 16 înscrişi; repetenţ i 6, 
cls aVll-a 12 înscrişi; 4 repetenţ i.

cls I -

învăţ ător
învăţ ător
învăţ ător
învăţ ător

Total 190 dc elevi. sfinţ irea şcolii şi a steagului la 8
Anul şcolar 1928-1929 a [ost dcŝ S inului şcolar 10 tablouri• P?"*™

octombrie 1928. Şcoala a primit in dccl“ ‘t 0 frumoasă serbare artistica

II1-1V şi a V-a la Ccrmci, in data dc 5 ^ învăţ ătorul Ioan lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATau

preoţ ilor din zona Ccrmei -Apatcu. n a 17 a Revizoratului a 
şcolar, iar zona era denumită ’ Circumscnp 

Anul 1929 - 1930:
Şcoala a fost sfinţ ită, precum şi

în 6

7 X 1929, după care
Anul 1927-1928:
în acest an şcolar sfinţ irea şcolii şi a steagului s-a făcut în 11 octombrie 1927. 
învăţ ători: Teodor Apătean, titular, definitiv şi în vârstă de 30 de ani;

Teodor Ardelean, cu o vechime de 14 ani în învăţ ământ; 
Constantin Baiu înv. provizoriu- necăsătorit, începător;

la data de
i steagul şcolar

i pachet 1927927,A.Sc.Cermci
brie, 1

5SJ Raport al subrevizorului Ioan Tau, in 0 
’ 6° Reg.dc csibite, P.l/20 01 1927 v,r

Arh.Şcolii Ccrmei, Adresa Nr.24 
Reg.dc csibite, P .65/6 iunie 1928

19271927 Pachet

557 A.P.O.S.-Reg de csibite, P. 8/26/ian. 1925 
Reg.dc esibite, P. 1/12 ian. 1926 261ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA55#
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„ lncol artistic: piese teatrale, dialoage, monoloage, recitări şi coruri 
Portante mi se par observaţ iile ca toţ i învăţ ătorii trebuie să contribuie la conferinţ ele

ap>riin—-

Anul 1932 -1933:
Sfinţ irea şcolii s-a făcut la 25 septembrie iar cursurile de catehizare, la religie 

început abia la 1.10.1932. Diieclor al şcolii a fost Teodor Ardelean care a făcut 
!f  mersuri insistente către parohie şi autorităţ i pentru cedarea unui teren folosit ca 

"dină a şcolii, pe care să se construiască o şcoală nouă sau cel puţ in 2-3 săli de clasă. 
/Ţ eastă insistenţ ă dar şi probabil alte motive au făcut ca învăţ ătorii din comitetul 
AC . hl somoschcş să nu fie primiţ i la şedinţ ele comitetului parohial. Examenele de 
P ‘ ' desfaţ urat la 18.05.1933.

Teodor Ardelean

s a tinut la Cermei, Conferinţ a catihetică, după Care 
ol artistic. Au fost evidenţ iaţ i şcolarii dinînceput cursurile. în 05.11.1929 

elevii şcolii din Şomoşcheş au dat un spcctac 

clasele a IlI-a, a IV-a şi a V-a.
Clasa I  - înscrişi 62; promovaţ i 26; 
clasa a Tl-a înscrişi 65; promovaţ i 43; 
clasa a IlI-a înscrişi 41; promovaţ i 16, 
clasa a IV-a înscrişi 10; promovaţ i 4;
clasa a V-a înscrişi 16; promovaţ i 4; m lcno .Q
clasa a VI  - înscrişi 4; promovaţ i 4 (A.Sc.S. Matricola VII  1929-1930).

Clasele I-IV 178 elevi Total 198 elevi.

au

care se

Anul 1930-1931:
învăţ ător
învăţ ător
învăţ ător
învăţ ător
învăţ ător

84 elevi; 
57 elevi; 
71 elevi; 
66 elevi; 
65 elevi; 
343 elevi.

religie s-auDumitru Mărgincanu 
Ion Marinescu 
Florea Roşea 
Florica Drăgan 
Teodor Ardelean 
Total

Şcoala a început în 17 septembrie, dar nu s-au făcut sfinţ irea şcolii şi a

53 elevi; 
57 elevi; 
57 elevi; 
71 elevi; 

238 elevi.

învăţ ător
învăţ ător
învăţ ător
învăţ ător

Ştefan Stoica 
Şerban Alexandru 
Ion Marinescu 
Total

Anul 1933-1934: „  , „
Şcoala a fost sfinţ ită la 24 septembrie, dar cursurile au început in 25 

septembrie 1933. Religia a fost programată în zilele de miercuri şi sâmbătă de la orele

2-4, la toate clasele.

steagului.
In acest an şcolar examenul de religie a fost planificat şi s-a derulat în 2 VI-  

1930, conform adresei Pr. Ineu, nr. 165/11 V 1930. La sfârşitul anului şcolar 
premianţ ii, în număr de 61, au primit coroniţ e de flori, sfinţ ite. Prin decizia 
Subrevizoratului Şcolar de Arad, cu nr. 4908, din 28 noiembrie 1931, învăţ ătorul 
Florea Roşea a fost Transferat la Cermei în locul soţ iei sale Anuţ a. Flore Roşea 
absolvent al Şcolii Normale din Caracal.

Anul 1931 -1932:

66 elevi; 
106 elevi; 
52 elevi; 
73 elevi; 

197 elevi.

Teodor Ardelean 
Florica Marinescu 
Ana Văgălău 
Ion Marinescu 

Total

învăţ ător
învăţ ătoare
învăţ ătoare
învăţ ător

era

Şcoala s-a deschis cu mare fast, elevii primind cărţ i de la bugetul local, 
învăţ ător Teodor Ardelean

Anul 1934-1935: 
învăţ ător Flore Marinescu

clasa I-a-69 elevi, 31 - repetenţ i, 38 - promovaţ i; 

învăţ ător Aurel Vintilcscu
clasa a Il-a - 37 elevi, 27 - repetenţ i, lo - promovaţ i;

65 elevi;
Ana Trunco (măritată Roşea) 78 elevi; 
Flore Marinescu

învăţ ător
învăţ ător
învăţ ător

55 elevi;
42 elevi;

240 elevi.
în 22 X lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm?St 3n Ş Pr0t°P0pUl IneuIui’ Mihai Cos>™ a vizitat şcoala şi parohia

Mărginean Longhin 
Total Mihai Vcsa

clasa a IlI-a - 61 elevi, 31 repetenţ i, 30 promovaţ i, 

clasa a Vll-a - 7 elevi, 4-rcpetenţ i, 3 promovaţ i; 

învăţ ător Aurel Vintilcscu
clasa a V-a - 20 elevi, 12 - repetenţ i, 8 promovaţ i; 

învăţ ător
clasa a IV-a - 20 elevi, 5 repetenţ i, 15 - promovaţ i;

învăţ ător Teodor Ardelean
clasa aVI-a -20 elevi, 21-repetenţ i, 7 - promovaţ i,
Polal 239 elevi, 128-repetcnţ i, 111 - de esibite, P. 26 /26 V 1935).
Examenele finale de religie s-au ţ inut în 4.06.1740 £■»  ^ (> sfmţ irea şcoli.
Dln anul şcolar 1935-1936 şcoala se declara « m

învăţ ător

Dintre activităţ ile remarcabile ale copiilor din Şomoşcheş, as aminti acţ iunea

î.îSTiSSa?!"*'»•« ™ nSreWol
Cermei, al învă'ţ ătonl'or'difzonă aîând Î^rograî™^  ̂C°nferin!a cercului cullUra‘ 

Conferinţ ă intimă: Activitatea practică a şcolii D0(riui(3 
agricultură, industrie, cooperative şcolare s.a- 
Lecţ ie practică: înmulţ irea plantelor, st.nalurii cls-a III  a-

Conferinţ ă publică -Cooperativele săteşti-producţ ie-consum s a

Teodor Ardelean

cu ţ inutul-grădinărie,

şi a

i, având ca preşedinte pe563 Reg. de esibite, R 81/17 XI 1929
564 Reg.de esibite, P. 19 /1932

Itural Cermei
A s-c. Programa din 1931 a conferinţ elor cercul1" CU 

I°an Iau şi secretar pe Flore Roşea, Pachet



TotalihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA354 180 172.de religie-catehizare s-au Programatlecţ iilesteagului s-au făcut la 14.11.1935 iar 
miercurea şi sâmbăta între orele 11-13.

Anul 19354936:
învăţ ător Flore Marinescu mmnvati*
- clasa a Il-a - 52 elevi, lo - repetenţ i, ^ - £romovaji;

3 - promovaţ i; 

18 -repetenţ i, 35 - promovaţ i,

în acest an şcolar conform legii au obţ inut aviz al Inspectoratului Şcolar al 
Arad şi Timişoara un număr de şase elevi care au dat un”  examen particular “  

alidat absolvirea următoarelor cursuri:
3 prezenţ i- 3 promovaţ i;

judeţ ul^

MV

în clasa a Vl-a 3 prezenţ i - 3 promovaţ i, 
enul s-a ţ inut în prezenţ a inspectorului şcolar Nicolac Dima 566.

5X3111 Prin adresa 4847 a Ministerului Cultelor se cerca elevilor de la fiecare şcoală

Sasclsl înscrişi 55; promovaţ i 35; neclasificaţ i 11; repetenţ i 10;

3 - repetenţ i,- clasa a Vil-a - 6 elevi, 
învăţ ător
- clasa a IV-a - 39 elevi, 13 -repetenţ i,

Ioan Berlo

Mihai Vesaînvăţ ător 
- clasa I - a - 55 elevi,
învăţ ătoare Minerva Sas
-clasa a 111-a- 55 elevi, 23 -repetenţ i, 16 - promovaţ i; 

învăţ ător Teodor Ardelean
- clasa a V-a - 28 elevi, 24 - repetenţ i, 4 - promovaţ i.

Se înregistrează un număr de 30 de neşcolarizaţ i.
Dintre evenimentele şcolare, aş sublinia data de 15.03.1936, când în Ccrmei 

s-a ţ inut un „Cerc religios al preoţ ilor” la sfârşitul căruia elevii din Ccrmei şi 
Şomoşcheş au făcut un program bogat de cântece, poezii şi piese de teatru religios. în 

primăvara anului 1936 s-a ţ inut în Şomoşcheş acea serbare tradiţ ională „Serbarea 
pomilor şi a paserilor.”  Examenele finale la religie s-au derulat în 5.06.1936 iar elevii 
au pregătit conspecte pentru aceste examene. în 12 decembrie 1936, Şcoala Şomoşcheş 
a fost inspectată de protopopul Ineului, dar subliniez că deja era o şcoală de stat, în care 
doar predarea religiei era controlată de organele bisericeşti. Şcoala era sub directa 
îndrumare a Subrevizoratului Cermei, coordonator fiind bravul învăţ ător şi director al 
şcolii, Ioan Tau, care periodic trecea pe la Şcoala Şomoşcheş pe care o inspecta şi 
întocmea procese verbale. Un astfel de proces verbal consemnează la sfârşitul 
inspecţ iei, din ianuarie: „în 25 ianuarie, am inspectat Şcoala Primară de Stat din 

Şomoşcheş, cu 4 posturi sistematizate şi independente, cu 253 de şcolari înscrişi şi 
prezenţ i la inspecţ ie 175 şcolari. Frecvenţ a şcolară cere a se intensifica, iar ca direcţ ie 
s-au făcut demersurile necesare. Corpul didactic la locul său, silindu-se a-şi face 
datoria. Este absolut necesar edificarea sălii a 4-a, deoarece numărul frecvenţ ilor este 
mare şi în prezent se fac cursuri alternative” . Iată următoarele note acordate 
învăţ ătorilor inspectaţ i: Ioan Berlo, nota 8, Vesa Mihai, nota 8 Ardelean Teodor, nota 
8, Minerva Sas, nota 6. Director al Şcolii din Şomoşcheş era Teodor Ardelean, fiu al 
satului (A. Sc. Cermei, Pachet 1936, Raport al subinspectorului Ioan Tau pe perioada 
16-31 ianuarie 1936).

Anul 1936-1937:

Minerva
Ion Marinescu H 
Teodor Ardelean III  

Flore Marinescu

2 8 636 2

3 7 12 45 3
517 15IV 37 

V- 34 

VI 13

2 0 59
129

20Vil
1963100184

Alte mformalii din acest an şcolar sunt legate de oficierea deschiderii anului 
şcolar, prin Sfinţ irea şcolii şi a steaguluijar orele de religie erau programate in zilele 

de miercuri şi sâmbăta între oiclc 11-13.'

Anul şcolar 1938-1939: 
înscrişi; Repetenţ i:Promovaţ i;

12385 3Cls -I -
Cls a 11-a - 32
Cls-alII-a- 27 

Cls-a-IV-a 44 

Cls- a V-a -17 

Cls a-Vl-a 13
Cls a-VU-a 9 7 2 . lf4fni ”Scoala Primară de Stat Mixtă

Pe matricolele şi cataloagele şcolare era înscris antetul. şco

Şomoşcheş, Comuna Şomoşcheş, Plasa Incu, Ju e-x’ !?• catehizarea pentru şcolarii 

Sfinţ irea şcolii s-a făcut la 18 septem iie ma războiului este de înţ eles de 
dc la clasele IV-VII  s-a făcui în 3.101938. Fund in pr O tinerii flind instruiţ i în
cc sc făcea si prcmilitărie, în fiecare duminică, c CV1* învăţ ătorii dar şi preoţ ii
tainele războiului şi ale apărării civile. Rcsponsab.U erau , 

parohiei. , cpjScop Andrei Magieru a
In mai 1939, cu ocazia Adunăm EParllia ’ ilornoi de război, noi, romanii, ţ j 

subliniat că: „socotesc anul 1938 ca înccputu zv° ge făcea referire la ce e oua 
socotim ca anul împăcării sufleteşti între fiu la> de marea ameninţ are
decenii trecute de la Marea Unire. înaltul icrari

52 7

26
738
6

49

Ion Marinescu cls a II  
Teodor Ardelean III

înscrişi 54 promovaţ i 39 repetenţ i 15 

62 39 ’ 23;
IV 3 7 17 2 0 ;V 3 4 9 2 5 ;VI 4 5 2 7 1 8 ;VII 17 6 ii; 13/1936-1937Minerva Sas I Vl-a (catalog5 0

2 5 2 5 ; 567 ^roces verbal consemnat în catalogul claselor a I 

Sfi8 Rc8-dc csibitc, P. 60/4VIII  1937 
Rcg- de csibite, P75/14 sept 1937

V 4 0 9 31;Flore Marinescu VI 13 9 4 ;

264



Şcoala Primară de Stat Mixta-Şomoşcheş.” Matricolele şcolare cuprindeau 
^, viic: indicaţ iuni asupra mediului social şi stării fizice, examenul antropometric, 
rU n nUi medical, profilul psihologic, situaţ ia şcolară, preorientarea şi îndrumarea 
exa • oi* Directorul şcolii era Mihai Vesa.
ProfCS Anul şcolar 1941-1942:

Cls-a V-a înscrişi 23

la hotare. La 1 septembrie ‘ 93’*a? convenh  ̂

Poloniei de către Germania hitlen • nationale din vestul României facâni 

—*"«**  *  T” îr» or i oameni de „«  si eu'ta,f?
,pc. la întărirea forţ elor intelectuale: preoţ nmvaiator^ ş ^ ^ ^

acest sens s-au făcut schim ari ? 170/1939 a Episcopiei Ortodoxe din
educaţ ia religioasă a tmenlor. Pnn adresa n . A concentraţ i pe ^ d£

Arad, se cerea preoţ ilor sa suplinească pe t ■ Românjej” 569
comunităţ ile de copii funcţ iona o organizaţ ie patno J

promovaţ i 17 repetenţ i 6;Mihai VesaihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
22Cls-a Vl-a 

Cls-a Vil-a  

Cls-a îV-a

Anul şcolar 1942-1943:
înscrişi 49 promovaţ i 30 repetenţ i 19;

11 11;
21 21
37 18 19;

Anul 1939-1940:
Teodor Ardelean cls I 
Minerva Sas cls-I 
Petru Poleacu cls-a Il-a 
Flore Marinescu cls- a IlI-a 

Ion Vidican cls- a IV-a 

Mihai Vesa cls-a V-a 
Cls-a Vl-a

repetenţ i-27;înscrişi 51 promovaţ i-24
Ioan Graur 
Mari a Scrob 
Maria Hagău

21;375 8 2 8 17 11
8;3 24 0 4 255 13
6;3 036 3 0 2 35 3Mihai Vesa 

Total
Directorul şcolii a fost, în acest an şcolar, Ioan Graur. Acesta a funcţ ionat intre 

^ lari 1941-1943 când s-a transferat în comuna Aluna, Rn.Mediaş, Reg. Sibiu. 
Hcntiu Maria, căsătorită Scrob, a funcţ ionat din 1 septembrie 1942-până în 30 aprilie 

1946 când s-a mulat cu domiciliul în Arad, devenind funcţ ionar public. La şcoa a a 
funcţ ional si clasa a Vl-a cu 22 băieţ i şi 6 fete, dar în clasa a VH-a nu au fost şcolarr 
Documentele şcolare evidenţ iază şi consemnează o verificare din partea 

subinspeclorului Flore Roşea de la Cei mei.

Anul şcolar 1943-1944:
înscrişi 60

14;183 2 119 66.185
9 ;3 34 2

2 ;1 012
3 ;69Zoriţ a Vidican cls a VlI-a 

Total
în acest an şcolar ceremonialul de sfinţ ire a şcolii s-a desfăşurat în 10 

septembrie 1939, iar în 4 decembrie 1939, şcoala a fost vizitată de protopopul Incului, 
prilej cu care s-a făcut şi controlul învăţ ământului religios.570 Examenul de absolvire 
pentru clasa a Vil-a s-a desfăşurat la Cermei, fiind înscrişi 8 din cei 9 absolvenţ i şi 
obţ inând note de promovare toţ i cei 8 candidaţ i. Comisia de examinare a fost formată 
din: Zoriţ a Vidican, Alex Ilie, Vasile Olariu şi preotul Petru Belcan571. *

Anul şcolar 1940-1941:
Mihai Vesa cls-I

90.1902 8 0

promovaţ i 39 repetenţ i 21
Sofia Titcu 

Maria Hagău 
Maria Scrob 
Mihai Vesa

2 33154
82 43 2înscrişi 54 promovaţ i 31 repetenţ i 23; 144 054Cls-a Il-a 

Cls-a IlI-a  
Cls-a Vl-a 
Cls-a Vil-a

Teodor Ardelean Cls-a IV-a 30 

Cls-a VlI-a 9
Vasile Săteanu Cla-a V-a 66 

Cls-aVI-a 1

39 3 2 7 ; 66.134

obiectele pentru care elevul arată interes şi piofc P

Anul şcolar 1943-1944: lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQ renetenti 21;
Sofia Titcu Cls-a I si a Il-a înscrişi 60 promovaţ i 39 repeten, _

Maria Hagău Cls-a 111 si a-IV-a 

Maria Scrob Cls-a V-a si a Vl-a 

Mihai Vesa Cls-a VlI-a  

Total
Director al şcolii a fost Maria Hagău 

dc Flore Roşea, director al Şcolii Cermei.

Anul şcolar 1944-1945:
Mihai Vesa înscrişi 60 

Maria Hagău 
Plorea Marinescu 
Maria Scrob 

Total
Directorul scolii a fost Mihai Vesa îai

767

3 7 25 12;
3 2 1 0 2 2 ;
1 1 10

2 4 6;
6 3 ;

46 17;2 0 ; 3552 12;
3 0Total 269 4 2114 i;68. 11Studiind un catalog şcolar din acest an, poţ i constata că obiectele de studiu 

erau: scrierea şi exerciţ iile gramaticale citirea • ooiccicic ac su
compunere, aritmetica şi geometria, religia, istoria zcnT r reproducere’ cxerclţ 11 .
caligrafic, desen, cântul, exerciţ iile corporale ^ dp8^’ f'" 53 fiZ 'Că

progresive şi purtare. O rubrică specială era pent'ru npH*’ manUa1’
conformitate cu O. Min. Ed. Nat. nr. 183795 din 71 in’?* ' AceSt catalog era

m dm 31.10.1939, iar şcoala purta emblema

12 51.115 fost verificate166 iar documentele şcolareau

etenţ i 22;reppromovaţ i 38 
v 38A

!16;
16;54 2 0 10;5 6 9

Ioan Nagy, Biserica şi şcoala din zona Incului întn, 
de licenţ ă, U.A.V. pp.36-37, 2010 

m Rcg.dc esibite, R117/12 XII  1939 
571 A.S.S. Matricola cls a VlI-a 1939

36 36
cele doua războaie mondiale, lucrare 64.46 132 au fost verificate de

196 documentele şcolare



r i QUplinitoare a pUS mUlt SUflCt m pregătirea elevilor. Activitatea de dascăl 
a i°sl lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA£ vor demonstra că Stela Faur a fost un intelectual adevărat. 
ullCrl° *8 6. Şcoala din Şomoşchcş în anii regimului comunist

Anul' 1948 a constituit începutul unui tip de reformă în învăţ ământul din 

“nia Regină comunist, impus prin ocupaţ ie de către trupele sovietice s-a 
lidat prin formarea unui guvern intitulat democratic în urma alegerilor de la 6 

j 945, condus de dr. Petru Gioza. In 19 noiembrie 1946 au avut loc şi alegeri 
^Tmentare democratice. Forţ ele ce-şi spuneau populare şi democratice (adică 

PaI —ţ Qj-jj comunismului) au obţ inut victoria electorală promulgând lozinci precum: 
SU?nate şi democraţ ie” , clasa muncitoare şi ţ ărănimea vor conduce ţ ara, „averile 

,,C^a V • sc vor împărţ i săracilor,’ astfel de lozinci au avut mare priză la săracii din ţ ara 

- partidele politice denumite şi burgheze şi trădătoare au fost scoase de pe scena 
n°fSlra Mulţ i membri din partidele P.N.Ţ . (Maniu) şi P.N.L. (Brătianu) au fost arestaţ i 

‘ ondmrinaţ i la ani grei de temniţ ă. Printre aceştia au fost mulţ i preoţ i, dascăli şi

oameni dc cultură şi artă.

şi cea
inspectorul şcolar al zonei,T. Furdea, învăţ ător in 

Anul şcolar 1945-1946:
înscrişi 56ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 1 ;promovaţ i 45 repetenţ i
Mihai Vesa 
Mari a Scrob 
Florea Marinescu 
Sofia Titeu *
Maria Hagău

DirecJrulţ olii a fost Mihai Vesa. învăţ ătoarea Sofia Titeu era soţ ia preotului 

din sat,Teodor Titeu, venit în 1943, şi era originara din Rib.ţ a, laionul Brad, era

absolventă a Şcolii Normale din Sibiu.
Anul şcolar 1946-1947: 

înscrişi 40

29;
80

9;31
4 0

17 ;4 3 cons60
10;2939
76.199

2 7 5

repetenţ i 9;promovaţ i 31Ioan Vidican 

Mihai Vesa 
Sofia Titeu

19;5 271
4 0 ;129 stă conjunctură politică se promulgă la 3 August, 1948, noua “Reformă169

In acea68.212280Total
Directorul şcolii a fost Mihai Vesa. 

Anul şcolar 1947-1948: 
Marioara Belei înscrişi 35 
Ioan Vidican 

Ioan Georgescu 
Sofia Titeu 
Florea Marinescu 

Total

•u57'7
a învăţ ământului”  , . ...

lată câteva din principalele fundamente ale legii.

-laicizarea şcolii;
- politizarea învăţ ământului;
- introducerea limbii ruse;
- rusificarca manualelor şcolare şi a metodicilor de predare,

dc hJT “̂  organele locale de padid ,1 de cele de a «“f“  « 

constatări rezultate din ‘Registrul dc şedinţ e ale Consiliului p.ofcsoial 

Elementară Şomoşchcş, pentru anu 1949-1951. . {s_a dovedit a f. Florea

Un exemplu de dascăl revoltat şi opozant a regn i.>nrnnniste” din Şomoşcheş şi 
Marinescu. în 31 iulie 1949, în timpul ,,Rcvo tei an învătătorul, Marinescu s-a 
împrejurimi (Apatcu, Bcrechiu, Şcpicuş, Uc ş ş J ^ adunat devii de şcoala şi 

alăturat ţ ăranilor adunaţ i în centrul localităţ ii Ş , A Acest gest l-a adus la o 
ton au cântat „Imnul regal” si „Dcştcapta-tc —e  ̂Accst g

condamnare dc 7 ani dc temniţ ă şi scoaterea m mva: , m_y Bucureşti şi Şcoala
Era originar din „Vechiul regat , abso vise c s_a căsătorit cu o localnică 

Normală din Târgu-Jiu. Ajungând dascăl la $om(\ Dământul învăţ ătoresc. In anu 
(Floriţ a lui Năsgubanu) şi-a cumpărat cai şi a luc'• * jalbă către directorul Şcolii
1949, după îndepărtarea sa, un grup dc localnici a pentru că a fost un asca
Cemiei, solicitând repunerea lui Marinescu a c Marinescu a lucrat la • •
vrednic.574 După cei 7 ani dc puşcărie PolltJca’ ^stnic din Şomoşcheş am auzi <
staţ ia lneu, ca picher (controlor de linie). Dc a ^ omoşCheş şi Ceimei, încercan 
ar Fi fost găsit mort în Hărast (pe câmpul m

promovaţ i 29 repetenţ i 6;
16;1531

464616

2;3941

26 23 3;

179 142 26.

Documentele şcolare au consemnat că la clasa a Il-a s-a dat examen şcolar şi 
din cei 35 de elevi înscrişi s-au prezentat la examen 34, au promovat 29 şi 5 au rămas 
repetenţ i. Au fost 7 absolvenţ i ai clasei a Vil-a, care au fost examinaţ i de o comisie a 
cărei preşedinte a fost subrevizorul Diaconescu.

Directorul şcolii a fost Ioan Georgescu.
Calităţ ile sale didactice şi pedagogice pot fi relevante observând că la sfârşitul 

acestui an şcolar la examenele finale toţ i cei 16 băieţ i si 12 fete din clasa a V-a au 
promovat clasa, iar în clasa a Vl-a toţ i cei 16 băieţ i şi cele 2 fete au reuşit la examene. 
Sunt consemnaţ i ca cei mai buni elevi: Petru Memetea din clasa a V-a si Ioan Hornea 
dm clasa a Vl-a. M> s-a părut mteresant că în catalogul şcolar era un „grafic al 
aspectului psihologic al copilului care impunea dascălului să-ţ i caracterizeze elevii

Anul şcolar 1948-1949: ^ucaţ iei Naţ

înscrişi 32

ionale.

Ioan Georgescu 
Elisabeta Georgescu 
Stela Faur 
Sofia Titeu

promovaţ i 26 repetenţ i 6;4 5
4 0 5; Editura2 0 îfământul elementar,1 7A îndrumător pentru activitatea instructiv-ediica ' “ *

573 Ministerului învăţ ământului Public, 1948, PaS-
574 A S S- mgistru 1949-1951 

A-S.C.Dosar. 1949

3 ;4 2
31 9;Total

Stela Ana Faur era originară din Şomoşcheş, născută la 5
139

113 2 4 .
1928 şi chiar dacăoc t.



. 15 de metri pătraţ i cubajul total al sălilor fiind de 521 de metri cubi iar bucătăria 
dC i având 17,39 de metri pătaţ i. Directorul şcolii era Teodor Dumitru. în acest an 

Şc° • s-a insistat politic pe alfabetizarea celor neştiutori de 
Şc°'al ■ Pri care urmau să fie recrutaţ i în armată.575 
cei8 Anul şcolar 1951-1952:

meargă la serviciu. în arhiva muzeului dindomiciliu era în Ineu,
cal. Din Certificatul de moarte aflai j a decedat la 22 noiemhri ’

avea 58 de ani era născut Amaraşt.^de ̂ miocardiC) boală coronariană1’

1962, la varsta de demi.jjauz( ^ ” opu]ar al Comunei Şomoşcheş, [a 25

carte şi cu mare atenţ ie lapc un

înscrişi 25 promovaţ i 24Certificatul de deces a
"“ embî»lţ statistică a el.«iIo, 5i« i™»»'»"”  d'd“ lic c0“ 2il: 

Anul şcolar 1949-1950:
înscrişi 30

repetenţ i 1;Sofia Titcu 
glis Georgescu 
,0an Georgescu
Stela Burcă (Faur)

Total
în acest an şcolar au fost constituite unităţ ile, detaşamentele şi grupele de 

■ ri acel demers politic prin care se pregăteau viitorii  membri de partid şi activişti 
P1 • Jj pcntru pionierii Şcolii Şomoşcheş, în acest an s-a constituit un detaşament. 

Q°hliniezcă încă elevii cei mari nu erau în organizaţ ia : U.T.M.
' Anul şcolar 1952-1953:

înscrişiihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

30 26 4 ;
61 5 3 8 ;
3 0 29 1;repetenţ i 5 ;promovaţ i 25Sofia Titeu 

Ioan Georgescu 
Elis Georgescu 
Stela Faur 
Dumitru Teodoru

116 106 10.8;263 4
7 ;2 73 4
9;2 736

16 5 ;21
3 4 .121155Total

în acest an şcolar s-a introdus limba rusă în şcoala românească. Un proces 
verbal din 28 ianuarie, 1950 consemnează că în cadrul şedinţ ei de consiliu al 
învăţ ătorilor s-a prezentat Pedagogia lui Cairov. Directorul şcolii, învăţ ătorul Ioan 
Georgescu a făcut această prezentare subliniind în tonul vremii că, faţ ă de pedagogia 
burgheză, cea sovietică este una favorabilă dezvoltării copilului. A citat pc creatorul 
comunismului V. I. Lenin cu un dicton „De Ia intuiţ ia vie la gândirea abstractă şi de la 

aceasta la viaţ ă practică“ asta este calea învăţ ării în şcoală. S-a recomandat tuturor 
învăţ ătorilor să-şi procure metodici de sorginte sovietică. Şcoala avea titulatura de 
Şcoala Elementară cu ciclul I comuna Şomoşcheş, judeţ ul Arad. Cursurile şcolii 
începeau cu intonarea Imnului de stat. în acest an au fost alfabetizate 33 de persoane 
necunoscători ai cititului şi scrisului. Trebuie să consemnăm că un recensământ al 
Institutului Central de Statistică a consemnat în Şomoşcheş, în acest an, copii de vârstă 
între 3-21 de ani: 285-băieţ i, 284-fete, adică 

Anul şcolar 1950-1951:
Stela Burcă 
Ioan Georgescu 
Sofia Titeu

28;Maria Faur 
Elis Georgescu 
Sofia Titeu 

Ioan Georgescu

2 7 ;

3 0 ;

2 3 ;

108.

SLTiSrt pe frontul dc KM*.  « »,c « «* l»’ 1955 - f“ ' '*

Total

cererea armatei ocupante, sovietice.
Anul şcolar 1953-1954:

inscrişi 27;Veni am in Platou
26;total de 569 dc copii. Maria Platon 

Sofia Titeu 

Elena Dobrescu
in anu l 1953 a !  Dob re sc ,!in—  d e  p io n i.» M *

* u pu»n -—;=lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*£?£&  ss
şi absolvise Şcoala Normală din Iâigu Mureş. a . ,jreclor aţ Căminului Cultural 
în Ccrmci, unde s-a pensionat şi a decedat. A ost şi cuiturală a Şomoşcheşului, 

Şomoşcheş şi dc aceea voi prezenta aspecte şi m J ~ scuta ţn Cermei, în anul 1929 
apclor ani. Maria Platon, soţ ia dascălului Platon a os < ^ suplini în învăţ ământ 

Şi a absolvit Liceul Industrial din Arad, pregătiie cu c< a SUplinit la Şcoala
ca învăţ ătoare şi ca educatoare, timp dc mulţ i ani. n ^ familia s-a transferat a 

Şomoşcheş apoi la Grădiniţ a din Şomoşcheş u ^ fermei până la pensionare in 

Cermei,Veniamin Platon a continuat să înveţ e copi 
1985.

un
3 2 ;

înscrişi 33 26;promovaţ i 26 repetenţ i 7;
36 26 1 0 ;
2 7 2 4 3 ;Elis Georgescu 18 ^

Total H4 92
în acest an şcolar s-au dat examenele finale în < , • r

alfabetizaţ i 60 de neştiutori de carte în acest anîn\ sfemh"c ?' au 
Asociaţ ia Sportivă Victoria de la Şcoala Snmnc i ’ ■ Şomoşcheş, fiinţ a şi activa
Ia Concursul de volei şi gimnastică de la Inc»^ aStfel eleV" n0?tr' au Parlicipa!ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

p op .! ,, 5orao ,ch ,s ,- ,sP® s i p . L * „ ' ” a: r r ' p em r "  ms z™ -56 ,1
impozite. Cum în şcoală era „Organizaţ ia Pionierilor’ ^ " agnC0' la C°‘ C
în vara anului 1951 la adunat de spice’ nlamP JIHGFEDCBAj . elevn pionieri au fost angrenaţ i
fost dirijaţ i să-şi deschidă carnete de economii Şi deşeuri. Copiii şcolii au
învăţ ătorii au fost trimişi la cursuri de nerf r 323 t‘ni^re- în vara acestui an 
politică prin instituţ ia denumită: I.C.D. în acest^'10nare Pasională dar şi pregătire 
ştiinţ ele naturii, precum şi mulaje: scheletul T ^°.ar s“au primit planşe de istorie şi 
nervos. ^ mului» paratul circulator şi sistemul

în acest an şcolar existau două Săli de clasă

2 ;

2 2 .

. p h]:c prin ordinul 215/1953, 
„In anul 1953, Ministerul învăţ ământului ^ şcoaia elementară de

dispune organizarea examenelor de promovare ş

Adrcsa 5365/22 aug. 1951 a Sfatului Popular Raionaluna de 34 de metri pătraţ i şi una



Maria Platon 
Sofia Titcu

mediilor3anaJe” Elevii ctaeta/a IV  a (Sj 

ciclu elementar), a Vll-a şi a Xl-a vor da examen de absolvne iai ele 11 celotla tc clase 

(V, VI, VIII,)  vor susţ ine examene de promovare, on oim or u ui l953,;n
vacanţ ele şcolare elevii şi profesorii erau planificaţ i a ac mm e in eres o ştesc, cum 
ar fi strângerea spicelor de grâu, adunarea de plante medicinale, fructe de pădure şj 
stârpirea omizii păroase a dudului" (Anton Ilica, Şcoala Normala din Arad, Ed. 

Multimedia, Arad, 1998, p 123).
Anul şcolar 1954-1955:

înscrişi 18;ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 3 ;
26;

Total 1 4 7 .
Activitatea de alfabetizare se adresa în primul rând celor care erau tineri 

neştiutori de carte şi urmau sa plece ,n armată. In această perioadă docimologâ 
cierile folosite in notarea elevilor erau de la 1 la 5 în ordine crescătoare Cursurile 

de alfabetizare erau planificate ş, iama dar şi vara.577 Prin adresa nr 545 din 
25 01.1957 s-au asigurat condiţ ii şi mai bune, Grădiniţ ei de Copii din Şomoşcheş, 
începând cu vara acestui an. Se solicită conducerii şcolii şi primăriei dar şi conducerii 
GA C-ului să colaboieze în vcdciea realizării acestui obiectiv instructiv-educativ. 
Contextul politic în care lucrau dascălii şi elevii poate fi pus în relief şi prin Adresa 
468/16 iulie 1956, a Comitetului Raional Ineu, al P.M.R. care stabilea „Toate cadrele 
didactice vor studia articole din Scânteia (ziarul de presă al P.M.R.) despre: Hotărârea 
CC al P.C.U.S.cu privire la lichidarea cultului personalităţ ii, (Scânteia din 3 iulie, 
1956) Sub steagul principialităţ ii leniniste (Scânteia din 6 iulie,1956) iar după studiul 
individual urmau dezbateri şi consultaţ ii pe centre de comună” .

Anul şcolar 1957-1958:

apre

Elena Tomescu 
Veniamin Platon 19;

26;Sofia Titeu 
Ana Tomescu 
Maria Platon

2 7 ;

25;
115.To ta l

Surorile Tomescu erau originare din comuna Stoina iai.Ciaiova, Elena s-a 
născut în anul 1934, era necăsătorită când a venit în Şomoşcheş, iai sora sa Ana era 
născută în anul 1936 şi ambele erau absolvente ale Liceului Pedagogic, din Craiova.

în 7.09.1954, învăţ ătorul Teodor Dobrescu este numit comandant superior dc 
pionieri şi este trimis la un curs de formare. în acel an planul de primiri în Organizaţ ia 
de Pionieri era axat pe 20 de noi pionieri. La Şcoala Şomoşcheş învăţ au copiii, şapte 
clase. La serbarea şcolară de la sfârşitul anului s-a ţ inut o conferinţ ă, dc către directorul 
şcolii şi al Căminului Cultural, învăţ ătorul Veniamin Platon, după caic s-a derulat un 
bogat program artistic ce a cuprins: Tmnul de stat’cântecele corale: „La moară” , pentm 
cei doi ochi albaştri „La noi în gospodărie” Moldoveanca oacheşă” , „Haţ egana”  
„Doruleţ ul”  şi recitarea unor poezii patriotice.
Aş sublinia că în anul 1955 exista în Şomoşcheş o „Formaţ ie voluntară de pompieri”  
care în 27 februarie 1955 a organizat un mare bal la Căminul Cultural.

Anul şcolar 1955-1956;
Elena Tomescu 
Veniamin Platon 
Maria Platon 
Ana Tomescu 
Sofia Titeu

înscrişi 29;Veniamin Platon
26;Sofia Titeu 

Zoriţ a Vidican 
Ioan Vidican 
Maria Platon

26;
4 2 ;
3 7 ;

Total 160.
Soţ ii Vidican erau calificaţ i ca învăţ ători şi au venit prin de la Şteoata

Bcrcchiu, domnul Vidican Innd num£ directei npedagogic din Arad.

Învăţ ătorul Ioan Vidican cia născut . • certitudine a avut funcţ ii de
A Participat la Al Doilea Război lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ̂  ̂ a funcţ ionat ca

comandă. A fost câţ iva am pnzonier, tai cnmnsches alături de soţ ia sa Zoriţ a,
învăţ ător în Pecica, Scmlac, Bcrechiu şt apoi in s Caransebeş. A îndeplinit şi
dc origine sârbă, şi absolventă a Liceului c ago unuj impiegat la C.F.R.
funcţ ia de director a Şcolii din Şomoşcheş. avu pccjc3j Undc a murit şi s-a 
iar celălalt economist. După pensionaie s-a ren

înscrişi 25
25
3 2

înmormântat.25 Anul şcolar 1958-1959: 
Maria Negruţ iu 
Ioan Vidican

2 7 3 3 ;înscrişi
Total

în 25 februarie s-a sărbătorit cu mare fast „Ziua Armatei Sovietice” şi în Şcoala 
Şomoşcheş cu discursuri şi serbare şcolară.

După cum se poate observa în aceşti ani au funcţ ionat 5 cadre didactice. Şcoala 

funcţ iona cu şapte clase dar programul se derula astfel: dimineaţ a 
după masă erau clasele V-VII.  învăţ ătorii mai buni predau la clasele acestea.576 

Anul şcolar 1956-1957:
Aurelia Avram 
Veniamin Platon 
Doina Hărdălau

1 3 4 . 4 0 ;
25;

Sofia Titeu 
Savcla Trânc 
Zoriţ a Vidican

41;
25;

e care vom găsi doar fapte

Maria Negruţ iu este dăscăliţ a Mana LeiŢrâ'nc, origina” Sas din

activităţ i de mare valoare didactica. - rit cu econoi pensi0nare, în
suplinitoare, a funcţ ionat doi ani Ş1 s ^ caiifîcat şi a lucra P‘
Şomoşcheş dar s-au mutat la Arad, un c s

clasele I-lV  'aI 1 6 4 .
To ta lerau

înscrişi 23;

3 1 ;
4 4 ;

A.S.S.Dosar dc alfabetizare-1956-1957
2 7 3576 A.S.S.Dosar corespondentă 1956-1957

2 7 2



fi transferaţ i la Cermei şi îşi vor continua activitatea didactică până la 
• are. în anul 1961 se încadrează ca suplinitoare Cornelia Telescu, de 19 ani, cea 

nS1 Reveni soţ ia directorului Lăscuţ . A mai fost încadrat ca suplinitor pe catedra de 
tică Petru Oniţ a care avea de piedat 12 ore de matematică, 4 ore de fizică, 2 ore 

i 4 ore de educaţ ie fizică. Absolvise doi ani de facultate la matemetică, dar

ii vorfesornpro
învăţ ământ. pe

Anul şcolar 1959-1960: 
Maria Negrutiu 
Saveta Trânc

care va

niatem 31  ̂_____ ____ _____________ ia lliaiculouwl uai
Cllinl^ite motive nu a reuşit să termine întreg ciclul universitar. Avea vârsta de 28 de 

din anU1 , jnie ţ n învăţ ământ de 6 ani. în 20.08.1961 s-a dat în folosinţ ă încă o salăihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
j ^  J Q ' C  . m ^ 1 * W  At a * ' A w  1 . • • » --- - A

de clasă cu sup: 

elevii din

înscrişi 31;
39
2 4Sofia Tileu , 

Zoriţ a Vidican 
Vasile Leucuţ ia

2 3
rafaţ a de 48,97 de metri pătraţ i şi înălţ imea de 3,70 de metri. în acest fel 

clasele primare frecventau cursurile doar dimineaţ a iar cei din ciclul
• nnazial frecventau şcoala după amiază. 

glITUl ^nui i96i personalul şcolii era format din: Maria Negruţ iu învăţ ătoare

39
I8 lTo ta l

cât de exactă asupra şcolii din acest an, voi cita din 
Raionului Ineu, reg. Crişana, dinPentru a avea o imagine 

procesul verbal de inspecţ ie efectuat de o brigada a

17-18 februarie 1959578.
“Obiectivele controlului:

Situaţ ia clădirii şcolii, a mobilierului şi a 

Munca directorului;
Populaţ ia şcolară şi frecvenţ a. Legătura cu familia; 

Procesul instructiv educativ;

titulară;
Vasile Leucuţ ia -învăţ ător titular; 

Vidican-învăţ ător titular;
-învăţ ătoare titulară;

i a materialului didactic; loan
Zoriţ a Vidican
Qnfia Titeu -învătătoaic titulara,
Gheorghc Lăscuţ' -profesor suplinitor de română şi director şcolar;

Petru Oniţ a - suplinitoi,
Cornelia Telescu -suplinitoare;

măcicşe şi frunze de urzica.

Munca metodică şi culturală.
în urma inspecţ iei se consemnează „Localul şcolii cuprinde tiei săli dc 

învăţ ământ. Aceste săli corespund din punct de vedere al spaţ iului şi a luminii iar 
aşezarea băncilor este în aşa fel făcută ca lumina să vină din partea stanga. Starea 
sanitară a claselor este mulţ umitoare. Recomandăm a se lua legătura cu Sfatul Popular 
Comunal pentru a rezolva problema motorinei, astfel ca duşumelele să se ungă măcar 

Mobilierul într-o sală de învăţ ământ este bun, iar în celelalte două este
formării bunelor

Prin Adresa nr.

30 de abonamente; 
70 dc abonamente;

au

Elevii şcolii erau 
Arici  pogonici- 
Luminiţ a

bilunar.
mediocru. Lipsesc cuierele fapt ce influenţ ează negativ asupra 
maniere la copii. Materialul didactic se păstrează într-o încăpere separată în stare 
relativ mulţ umitoare.Trebuie trecut de urgenţ ă la repararea celui deteriorat şi înrămarea 
tuturor planşelor, confecţ ionându-se în acest sens şi un stativ. începând din noul 
şcolar 1959-1960 va lua fiinţ ă ciclul al II-a şi în acest scop veţ i lua legătura cu 
Preşedintele şi Secretarul Sfatului Popular Şomoşcheş, care au promis tot sprijinul. 

Directorul şcolii se face răspunzător de obiectiv.
în acest context s-au construit la Şomoşcheş încă două săli de clasă şi 0 

cancelarie, precum şi o clădire pentru directorul şcolii” .
Efectivele de elevi au fost următoarele:

5 abonamente; 
35 dc abonamente;

2 abonamente;
3 abonamente;
2 abonamente; 

l abonament:
7 abonamente;
4 abonamente.

Cravata roşie 
Scânteia pionierului 
Scânteia Tinerelului 
Tânărul leninist 
Ştiinţ ă şi tehnică 
Gazeta matematică 
Gazeta învăţ ământului 

Revista dc pedagogie 
Anul şcolar 1961-1962:

117 elevi; 
43 elevi; 
38 elevi; 
28 elevi; 

216 elevi.
Anul şcolar 1962-1963:

115 elevi ; 
43 elevi; 
38 elevi; 
22 elevi; 

210 elevi.

an

140 de elevi; 
34 de elevi:

Cls-I-IV-  
Cls a V-a 
Cls a Vl-a 
Cls -a VlI-a

Cls l-IV
30 de elevi: 
22 de elevi : 

226 de elevi.

Cls a V-a 
Cls a V-a 

Cls aVII-a 
Total

Total
în acest an şcolar a venit ca director al scolii, Ghcorghe Lăscuţ , absolvent al 

Liceului Pedagogic din Arad, şcoală care a format sute de învăţ ători, care au avut 
ştiinţ a şi darul de a-şi onora înaintaşul, pe care Eminescu îl numea ,,Ţ ichindeal gură de 
aur” . Predarea funcţ iei şi procesul verbal de primire şi predare a inventarului şcolii s-au 
realizat în data de 18 septembrie 1960.Va îndeplini această grea şi onorantă sarcina 
până în anul 1974 când prin desfiinţ area ciclului gimnazial de la Şomoşcheş*10!1

Cls MV  

Cls a V-a 

Cls a-Vl-a 
cis a VlI-a

To ta l

57K A.S.S.Reg.de procese verbale 1949-1959;
2 7 4



nUl modest.
eia ind la istoricul şcolii noastre, voi prezenta o statistică din 19.12.1970, de la 

R i Tenerală Şomoşchcş care consemnează 
§C° l 25 de elevi- înv.Ioan Nagy; 

clS " n-a 25 -înv. Mari a Leucuţ ia; 
ni_a 16- înv.Gheorghe Pop;

20- înv.Florica Alexa;
-21 elevi;
-21 elevi;
-28 elevi;
-19 elevi;

-176 elevi.

Anul şcolar 1963-1964:
103 elevi;
37 elevi; 
42 elevi;
38 elevi; 

220 elevi.

Cls t-IV  

Cls. a - V-a 
Cls aVI-a 
Cls a Vll-a ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c ls -a

cls a
Total

Anul şcolar 1964-1965:
83 elevi;

cls-a iV-a 
cls-a V-a
cls aVl-a
ds-a VII-a 

cls-a Vlll-a

(A°S S. Dosar statistici, nr. 174 din 1970).
Aşadar Şcoala din Şomoşchcş va funcţ iona cu dascăli calificaţ i şi care tineri 

. y pregătit cu conştiinciozitate pentru lecţ ii, obţ inând rezultate remarcabile, 
r ’ enta celor mai vechi dascăli a fost preluată fără jenă de cei tineri. Personal îmi 
^  ’ nlăccrc că doamna Maria Leucuţ ia discuta cu noi modalităţ ile metodice de
nic activitatea comisiilor metodice era una reală şi activă, nu doar pc hârtie. 
Şedinţ ele consiliului profesoral erau adevărate dezbateri pedagog,cc ş. manager,ale 
L.nielc cu părinţ ii se desfăşurau cu o prezenţ ă bună, dăscălit se implicau in toate 
'■ . , si extrascolare astfel că directorul avea satisfacţ iile lui personale şi
f ' d m r c o d vS^rii scoli, era stimulat să muncească. Erau mulţ i copt,

acasă, şi-i aduceam dimineaţ a la cursuri, n Ş«> ju entru fiecare lecţ ie. De
destul dc bună, dar fiecare dascal aducea şi ‘  ^  şc0]j profesj0nale
aceea majoritatea elevilor absolvenţ i ai c . Nu s-au auzit cuvinte amare despre
sau licee în Arad sau alic centre, erau bmc p g< , ■ personalului Şcolii
**  Şomoşcheş sau dascălii ci

Gheorghc Lăsau j  „
Vasilc Leucuţ ia - profesor dc limba romana sr ed. ^8..^

Marioara Lăzurcanu - prof. matematica iz » definitivat;
NicolacVlad -prof. isloi ic-muzica, definitivat;
Cornelia Lăscut - prof. biologie-agrici » definitivat;
Silvia Pop ' - prof. biologie-geogratie, deflnitivat;

Gheorghc Pop - învăţ ător, grad al 11-lea,
Maria Leucuţ ia - învăţ ătoaie, definitivat,
Florica Nădăsan -învăţ ătoare, 1;; o,* bibliotecar definitivat,
loan Nagy’ -învăţ ător, secretar a şcoln > bibi

Floare Suciu - îngrijitoare, 1
Floare Pitaş - îngrijitoare, n ,or din şcoala noastra
Pentru o cunoaştere cât mai fidelă a P

Perioadă, voi prezenta câteva documente edifica^^.- Ghe. Pop; (Alexa);ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c lsaj i l ! . 22 6 'S r '« I 'N« ;

Cls I-IV  
Cls a V-a 
Cls a Vl-a 
ClsaVIl-a 
Cls a Vlll-a

27 elevi;
35 elev;
38 elevi;
36 elevi;

Total 219 elevi.
Dintre dascălii „mai deosebiţ i ai şcolii” amintesc pe profesorul Gheorghc 

Lupaş care deşi era calificat a rămas în mentalul satului prin câteva momente hazlii 
dintre care amintesc cel legat de urcarea sa pe statuia lui loan Corvin din Cluj, 
motivând că „vrea să înveţ e istoria la modul concret iar la o lecţ ie despic sclavi a 
legat un copil cu un lanţ şi l-a ţ inut timp îndelungat până ce acesta a ui lat dc spaimă, 
dar cl a continuat să-l ţ ină legat spre a convinge „cât de greu le era sclavilor". Era 
mâncăcios şi când mergea în vizită la elevi mânca o farfurie de colăcei (gogoşi).
Acest an şcolar a însemnat trecerea şcolii româneşti la obligativitatea dc 8 clase 
generale. Titulatura şcolii a devenit „Şcoala Generală cu clasele I-VI1I din 

Şomoşcheş” .
In aceşti ani au fost câţ iva suplinitori tineri şi care în scurte perioade dc timp 

au predai orc la Şcoala Generală Şomoşcheş. Pot aminti pc Elena Ciul, originară din 

Bocsig, dar căsătorită, cu soţ din Şomoşcheş, Cornelia Gligor, originară din Cermci, 
Ana Buţ iu, din Ineu şi Rodica Bogorodiţ ă, familistă în Ccrmei dar originară din 
Curlici.

Anul şcolar 1969 începe cu dascăli noi: Nicolae Vlad, profesor de istorie, 
titular, Mărioara Incicău, profesoară titulară la matematică şi fizică, Florica Popa, 
calificată, pe catedra de ştiinţ ele naturii şi agricultură, iar Cornelia Lăscut s-a calificat 
prin cursuri la fară-frecvenţ ă. între anii 1969 şi 1970 învăţ ătorul loan Nagy şi-a 
satisfăcut stagiul militar, ca grănicer, în U.M.Tulcea si portul’ Sulina Şi acolo a dat 
dovadă de perspicacitate, atenţ ie şi corectitudine fiind primul grănicer din leatul său, 
care a descoperit stupefiante şi alte bunuri nedeclarate la vamă în valoare dc peste 120 
de mu lei, in valoarea de atunci a banilor. Pentru acest lucru si alte activităţ i scriitorul 
de renume Mircea Radina, a publicat un material în revista’Viala militară’din iunie 
1970, m carei e ogiaza vigilenţ a sergentului loan Nagy, învăţ ător în viata civilă.

In anu 1969 se înfiinţ ează Şcoala de 10 ani de la Ccrmei constituită din elevi

dSarirMsav?* ai cer:
SC“" c '"“  li A  d in subo rd ine :

.« o  ,o JL“ cL :;" s:  sss jssa w 'jf  -  A %
l w serv, Ş1 de către dascăli, contra cost, dar preţ u* 

276

5 în acea

Efectivul şcolar era următorul

cls-a
;

2 7 7



cls-a IV-a 16 elevi M. Leucuţ ia; 
cls a V-a 16 elevi dirig. V. Leucuţ ia; 
cls a Vl-a 21 elevi dirig. N. Vlad; 
cls a Vil-a 20 elevi dirig. S. Pop;
Total 173 elevi (A.S.S. Dosar 4/1973).

racându-se vinovaţ i responsabilii comisiilor metodice Ţ inând ™nt a 
‘ rc Ic avem, se impune a se acorda atenţ ie mai mare popularizări? ^ P°S,blI,tăţ lle Pe 

C‘ lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAr cercetare din şcoala noastră. Propun organizarea unor r ‘  , xperientCI maintate 
în schimb dc experienţ ă între membrii colectivului nostru “dLi"  

sindicală, o spun pentru prof. S.lv.a Pop, responsabila grupei sindicate
Considerăm şt aprec.em ca bună, activitatea depusă de cadrele didactice în 

cercurile pedagog.ee. In acest sens putem remarca activitatea tov: înv. Leucuria Maria 
Ioan Nagy, Gheorghe Pop, prof. Vasile Leucuţ ia, Nicolae Vlad ş.a.

Tematica şi conţ inutul orelor educative (de dirigenţ ie) au fost mai bine 
asigurate spre realizarea multiplelor sarcini ale educaţ iei comuniste a elevilor noştri, 
activităţ ile organizate au avut eficienţ ă mai deosebită. în acest sens putem remarca 
activitatea profesorilor diriginţ i: Vasile Leucuţ ia, Mărioara Lăzureanu ş.a. Se impune, 
însă în viitor atribuirea unor sarcini precise conducerilor colective ale claselor 
coordonarea eforturilor cadrelor care lucrează la aceste clase.

în predarea limbii române s-au obţ inut rezultate bune, dar se impune să se 
acorde atenţ ie mare realizării unui front comun al tuturor cadrelor didactice, pentru că 
limba română este mijlocul primordial de comunicare eficientă. Să fim, cu toţ ii atenţ i 
cum se exprimă elevii, cum scriu şi mai ales la ortografie şi punctuaţ ie.

Apreciem ca bună activitatea desfăşurată de profesorul de istorie Nicolae Vlad, 
nentru amenajarea cabinetului dc ştiinţ e sociale dar să se acorde mai multă atenţ ie 
obiccelo, muzeistice şi documentelor de partid şi *  », . creştem fae|»».l,,.ţ u

“  ^Continutid acdvdătii deşCaşurat. eu pBittfi  (din de se.,* «

Iată, „Raportul de la sfârşitul anului şcolar 1972-1973 ’ prezentai de direct 
şcolii, prof.Gheorghe Lăscuţ în şedinţ a Consiliului profesoral din 4.10.1973.
„Lucrările de reparaţ ii şi curăţ enie s-au desfăşurat în condiţ ii corespunzătoare, localul 
şcolii fiind pregătit din timp pentru deschiderea în bune condiţ ii a anului şcolar. S-au 
primit din timp manualele şi programele şcolare. S-a primit în mai mare măsură 
material didactic şi sportiv de la Î.S.J. precum: ladă de gimnastică, bârnă, capră de 
sărituri, etc. S-a confecţ ionat şi material didactic prin mijloace proprii; în acest 
putem remarca activitatea înv. Ioan Nagy, Gheorghe Pop, prof. Vlad Nicolae şi prof. 
Vasile Leucuţ ia. Menţ ionăm că în anumite situaţ ii erau posibilităţ i de a realiza mai 
multe pe această linie. Menţ ionăm efortul depus de colectivul didactic, conducerea 
şcolii şi comitetul de părinţ i, pentru realizarea unor venituri în vederea întăririi bazei 
materiale a şcolii, prin cumpărarea unor obiecte necesare: astfel din serbările şcolare s- 
au realizat peste 1.000 de lei, iar din acţ iuni tehnico -productive s-a realizat suma de 
circa 800 de lei. Din aceşti bani s-au cumpărat: un magnetofon în valoare de 3500 lei, 
două saltele de burete, pentru gimnastică, în valoare de 1932 de lei şi o maşină de cusut 
pentru pregătirea tehnico-productivă (fete cls-a VIII)  ,în valoare dc 1800 dc lei.

Au fost şcolarizaţ i toţ i copiii de vârstă şcolară, prin efortul depus dc întreg 
colectivul şcolii.
S-a realizat programa analitică conform planificării, la toate clasele şi obiectele de 
învăţ ământ, în condiţ ii bune, deşi au fost greutăţ i, datorită prelungirii practicii agricole, 
cu elevii claselor V-VIII.

orul

sens

ale şcolii noastre. • itp7e mai mult elevii acasă spre a
Sc impune din partea cadrelor didactice sa elreCerea timpului liber,

cunoaşte situaţ ia fiecăruia în familie,greutăţ ile Ia mvaţ arc, p

lectura suplimentară si cea particulaiă. rnWtivelor de catedră s-au obţ inut
|„ activitatea consiliului prefeson.1,. «‘ ^ mult pe linia muncn de

rezultate corespunzătoare, dar consideiam ‘ ,.r:7qrea experienţ ei înaintate.
cercetare si experiment didactic precum ş1 P°P ‘ . t rczultate bune, în aces £

în cadrul învăţ ământului ideologic s-au obţ inu  ̂^  Uucuţ ia, Silvia Pop,

putem aprecia activitatea înv. Ioan Nagy, 1 
Mărioara Lăzureanu şi Nicolae Vlad.

Ca un aspect pozitiv al activităţ ii inslructiv-educative, putem remarca grija 
sporită pentru restructurarea predării unor cunoştinţ e, la clasă, prin insistarea asupra 
unor cunoştinţ e de bază (citit, scris, socotit, muncă independentă, practică, ele) pc 
dezvoltarea la elevi a capacităţ ilor intelectuale, fără a neglija aspectul informativ, 
esenţ ializarea predării, introducerea unor elemente dc modernitate, în predarea Ia clasă, 
folosii ea mijloacelor moderne, audio-vizuale, aparate programate, metode, precum. 
problematizarea, redescoperirea, metoda fenomenologică şi diversificarea exerciţ iiloi 
date Ia clasă, elevilor. în acest sens putem remarca activitatea: înv. Ioan Nagy» 

înv.Maria Leucuţ ia, înv. Gheorghe Pop, prof. Vasile Leucuţ ia, prof. Silvia Pop, prof- 
Mărioara Lăzureanu ş.a.

Se impune în viitor să se acorde mai mare atenţ ie îmbunătăţ irii calităţ ii 
procesului instrucliv-educativ pentru utilizarea şi îmbinarea judicioasă a metodelor 
moderne cu cele tradiţ ionale, prin stimularea capacităţ ilor creatoare şi dc munca 
independentă, folosirea cu discernământ a unor exerciţ ii adecvate şi gradate, ca 
dificultate, respectarea principiilor docimologice, în verificarea aprecierea si notarea 
elevilor, verificarea temelor de casă şi asigurarea consultaţ iilor’ şi meditaţ iilor pentn» 
elevii mai slabi, dar şi pregătirea temeinică a absovenţ ilor clasei a VlII-a

în cadrul activităţ ii comisiilor metodice s-au obţ inut rezultate corespunzătoare, 

dar, menţ ionăm că nu s-au ţ inut toate lecţ iile deschise şi toate activităţ ile planificate’

. . lru dotarea atelierului ^’^pîjnu a cumpărat 

Au existat preocupau penti sConlat pentru ca C.A ,irectorul şcolii n-a
băieţ i, dar încă atelierul nu dă randam e }n aCest sens nicl acestui atelier. în 
fierăstraie, rindele, pile şi alte scule dcmersul pentru do? fo aCest sens se 
insistat suficient, aşa că se va acce 0bţ inut rezultate
schimb pc loturile agricole ale şco n S c ’ dre li se dau alte
remarcă directorul scolii, prof Gheorg ie ‘  . atunci cân u ^ â ja cunoştinţ a

Sc impune mai multă disciplina ‘^„jnare trebuie sa 

sarcini. Chiar dacă sunt cooptaţ i în cor™ , eucUţ ia)- 
directorului, acest fapt (cazul prof aSI asistenţ e a

Nu întotdeauna s-a respectat planu  ̂^ impune ca 

directorului cu unele sarcini adnunis 1
279
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, l999 s-a pensionai învăţ ătorul Gheorghe Pop, cel care a muncit în Şomoşches 
î°8U ni'sica director 22 de am.
4ldea în acest an I.S.J. Arad, prin Inspectorul General, Pavcl Sârbii la

■ilă a directorului, loan Nagy, a dotat Şcoala Şomoşches cu un calculator PC tip 
Pcrsomc‘a stimulat iniţ ierea copiilor de la Şomoşches, în utilizarea calculatorului. 

ca pentru creşterea calităţ ii actului didactic s-a amenajat o sală de sport (existând 
•• libere), o Saiă dc basm pentru grădiniţ ă şi clasa I, s-au amenajat: „Colţ ul viu, al 

sPa’n..,', centrul Zoo,”  „Centrul dc joacă”  şi s-a reamenajat Muzeul şcolar, cu secţ ii de 

Hatui^ap^ |storje i0Cală. Acest Muzeu este intrai în Ghidul Internaţ ional Turistic de 
^L^cerna (Elveţ ia). Anual se ccr date şi informaţ ii despre acţ iunile ce se organizează

la ‘"Soo -di” Cartea dc onoare a şcolii

‘  ~ anului 2000 am început lucrări de reparaţ ii ale şcolii. S-au tacul tencuieli
vara ^ s.a reparal acoperişul, s-au reparat tavanele din sălile care urmau să

cxtenoaic  ̂ ş01TI0şCheş şi s-au zugrăvit toate sălile de clasă (acestea n-au mai
gazdutas < ^ ^ a \ ncfiind alocate fonduri bugetare pentru reparaţ ii).
f°StZUSl ncrărilc au început la 15 iulie şi s-au terminat exact la 1 septembrie. Multe 

. - : făcute dc omul de serviciu dar şi de directorul şcolii, loan Nagy care a
S alitrin de nltcr, şi de omul de serviciu. în multe zile s-a lucrat de dumneata

te şi să rezolve probleme legate de acest asP^
' % octombrie 1973 Director, prof.Cheorghe Lascu^^

8.7. Şcoala din Şomoşchcş ... per.o P ^ ds_j.IV din şomoşch 
Revoluţ ia din anul 1989 a adu ş. ^ ţ j profesionaIă. încă din anul 1989 

oportunităţ i de dezvoltare a ''Frant‘a şi Belgia prin care se protesta împotriva
din toamna s-au primit senso _ ■ nj s.a propus o colaborare între
demolării şi distrugem ^'ulu. roman J a]j prin scrisori şi telefoane
Franţ a si Romama, pe care la început am , . Cnmncrhes Au fost viyit» a
iar dună 1989 s-au realizat vizite ale francezilor in Şomo cireş. Au tos vizite de
ajutorare cu alimente pentru populaţ ie, haine, materiale şcolare, jucam, ele. Fiecare 
vizită din anul 1990 a constituit prilej de schimb dc informaţ i., de cultura de manuale 

şcolare şi publicaţ ii ale Primăriei din Mangny. Toate aceste demersuri

asistenţ
cererea

noi

şcolare, reviste
au fost susţ inute de învăţ ătorul loan Nagy. .
In anii 1991-1992 a apărut o nouă colaborare externă cu alţ i prieteni din Austria, oraşul 
Gleisdorf şi astfel că s-au primit alte noi transpoturi cu jucării, mijloace dc învăţ ământ, 

retroproicctoare, caiete, truse geometrice şi diverse consumabile. Pentru sport s-au 
primit mingi şi echipament sportiv, lucruri de care n-a dispus anterioi, şcoala niciodată, 

în cantităţ i aşa substanţ iale.
Anul 1997 a fost anul în care înv. loan Nagy a fost numit director, dc către 

Inspector General, Maria Paşcalău, care a considerai că are merite deosebite şi 
capacitatea managerială de a conduce Şcoala Şomoşches. Evoluţ iile şi realizările din 

Şcoala Şomoşches vor dovedi cu prisosinţ ă aceste aprecieri. In acest an s-au sărbătorit 
200 de ani de atestare a şcolii, prilej cu care s-a emis o medalie comemorativă, care 
spre onoarea şcolii şi a învăţ ământului arădean a ajuns şi la miniştrii: Tcoreanu, Virgil  
Petrescu, Andrei Marga şi Ecaterina Andronescu. învăţ ătorul loan Nagy a început să 
publice caiete auxiliare de matematică, pentru clasa a IlI-a apoi a II a şi clasa I. A avut 
onoarea să fie chemai Ia Bucureşti, de către edituri de prestigiu, precum Sigma, Presa 
Naţ ională şi Aramis, prin d-na Marcela Peneş. învăţ ătorul loan Nagy s-a implicat total 
în această muncă lucrând şi la manuale de istorie şi religie. Chiar dacă finalul n-a fost 
întotdeauna cel scontat, pentru că în loc de sprijin a primit refuz, dc la cci care ar fi  
trebuit să-l ajute. Să câştigi concursul de manuale, pe ţ ară şi să nu fii lăsat de 1SJ, 
câteva zile ia Bucureşti, pentru corecturi, parc o mirare, dar lucrurile asa s-au 
întâmplat. Să a. manual de istorie, foarte bun dar să nu-ti trădezi grupul de lucru din
Arad, iarăşi este ceva greu de înţ eles pentru

învăţ ătorul loan Nagy a fost cooptat în Consiliul National pentru învăţ ământ 

primar, dm cadrul Ministerului Educaţ iei şi Cercetării, lucrând în comisiile dc 
programe şcolare no, şt care se doreau moderne. Activ şi acolo, a încercat să convingăZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ş i că ^ d e « t in ic

din acea comisie. A  avut c

până seara. _ educatoare a vopsit, a făcut curăţ enie, şi şi-a amenajat clasa.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

°  ™  ,.i,T =. •
LUCrar 8 ' sponzorizat lucrările ajutându-nc cu ban, ş. materiale.

Vesa, viccprimarul C-lin Stanca şi

,-atul Părinte Protopop al Incului, Moise Nica;

Au sprijinit şcoala şi 
Primăria Ccrmei, prin primarul loan

i secretar alau

primăriei, Floare Nagy;
Parohia Şomoşches, prin Preaono 

Familiile: loan Jula;
Petru 'Parcea,
Floare Mcmetea(A lui Lupeş),

Firma Româno-germană din Lipova.
Meşterii zidari: Petru Rusii (A Rusulului);

Petru Pitaş (Pctrea Paşchn);
Pavcl Costan (A Şuşii);
Petru Marc (A Marcului),
Viorcl Sas (A lui Mocioc);
Poicga Florin ( a Glumi),
Sas Florin(A lui Nicu Bobului).

Viorcl Suciu(AluiCioroi),
Viorcl Brânduşeţ Alui Samb aru)

Marioara Brânduşc( A  Şorului),

Nclu Bele ( A Liţ î),
Meşteri constructori : loan Berar (Ciotoaca , ^

Petru Buhai (P^ffAbului). 

Sorin Avram (soţ ul ^ n0Ului an 
septembrie, 2000 a avut loc Festivitatea lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA}şomoşcheş; 

Program: Te-Dcum şi sfinţ irea steagului şi a s>

Sudor:
Meşteri zugravi:

unu.

a învăţ ământului preuniversitar, atingând asncctr 3 ,lscuta Ptobleme de lefortna 
mijloc de creştere a calităţ ii în învăţ ământ elah CC 7^ slimularea dascălilor ca 
care lucrează' direct în fmcare ciclu de învă mî?'/6 manuale ?colare de către '^ 

calităţ ii în învăţ ământ prin măsuri locale. Marea Jt'r °rme Proccdee de creşterea
Marga i-a propus să vină pe un post în minister dar f   ̂3 f°St aCeea că d'nul And'e'

reluzat, din motive interioare.

mătorulşcolar cu ur

Azi 1ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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.ni judeţ ean Arad,
MUZ Garda de Mediu;

Fabrica Arădeanca,
Poliţ ia Ccrmei şi Chişincu -Criş

Şcolile partenere: Beliu, Nadăş, Apateu, Liceul Pedagogic „Dimitrie Ţ ichindeal”  

»rad şi bisericile din comunitate. Slujitorii actuali ai şcolii între care se înscriu: 
'H-cdana Mang, ca fost învăţ ăcel a piofesorului Ioan Nagy, depun eforturi cu elevii 
°l a i pregăti cât mai bine, continuă tiadiţ ia culturală a Şcolii Somoschcş si încearcă 

Jlcascâ pc urmele dascălulu. mentor.
‘ xaIul Petru Gag, deşi navetist şi începător depune eforturi de adaptare şi 

Acţ ionare, din mers, educatoarea Florentina Scripcam desfăşoară 
Per C ’jarjj jar Mona Stana, ca îngrijitoare şi fochist calificat, depune eforturi de a 

Pr ‘ . f ieCare zi condiţ ii igienice şi de mediu favorabile actului didactic din şcoală. 
aSlgU1jN LOC DE EPILOG sau O MUNCĂ  NU TOTDEAUNA RĂSPLĂTITĂ BINE!

umărul de elevi, deocamdată se menţ ine în jurul cifrei de 55, şi conform

Cuvântul directorului- înv. Ioan Nagy,
Cuvântul noii învăţ ătoare-Laura Jula ;

. Cuvântul invitaţ ilor dc onoare. ioade do ani ca învăţ ători: Maria
In aceşti am au funcţ iona pe Ruj Aurora Tarce, Liana Jurjiţ a, Laura 

Muntcanu, Floare Nagy, Delta Andea’ lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA’ şi.a îndeplinit datoria aşa cum a
“ » şi Ioan Baltă, învăţ ător „n a, . » « ^  au J »
ştiut sau cum î-a dictat conştiinţ a. In aceşti ani uiu
dc către învăţ ătorul Ioan Nagy, care a dat examen de atestate. Orele d ligie ortodoxa 
au fost predate de către preotul paroli Moise Nica, din Şomoşchcş care a reuşit să 

elevii în spiritul didacticii moderne şi actuale, 
în perioada 2003-2010 s-au făcut cele mai substanţ iale mnom la şcoala noastră, 

multor demersuri Tăcute direct la M.Ed.C.S.T. , de către managerul Şcolii
realizat şi s-au aprobat proiecte ample dc

munca culucreze cu

în urma mai
Şomoşcheş înv. Ioan Nagy astfel că 
reparaţ ie capitală a şcolii, prin următoarele investiţ ii.
Alimentarea cu apă, prin puţ de foraj, la 110 m. adâncime;
Schimbarea instalaţ iei electrice şi modernizarea iluminatului confoim ceiinţ clor

s-au

ii învătământului se poale funcţ iona cu trei învăţ ători ar trebui să stăm liniştiţ i dar 
-lunile pentru desfiinţ area şcolii noastre au venit şi vin în marc parte de la Şcoala 
^ i la Ccrmei nefiind suficienţ i copii s-a încercat rezolvarea situaţ iei prin 

desfiinţ area Scoln Somoschcş. Trist că în ultimii  20 de ani elevii şcolii noastre au avut 
în fiecare an probleme cu manualele şcolare, iar dăscălii au lost frustaţ i de drepturi e 
sal riale Nu s-au primit materiale dc curăţ enie, precum ar fi fost nevoie şi nici alte

Şomoşcheş, este un argument în plus pentru caiitatca continuitate. în Şcoala 

rezultatele de la Ccrmei confirmă pe deplin mici au diverse jucării şi
Şomoşcheş se studiază pe centre de invalar . Ş ^ rcf]cctat acţ iuni ale şcolii, 
lucrează cu plăcere la şcoală. Zeci dc articole 1 • confirmă un prestigiu
dascălilor şi elevilor, în decursul anilor, dai şi in Pie^
deosebit Şcolii Şomoşcheş, în reţ eaua şcolară aradeana ̂^ ^ de ingineri,

Dar mai presus dc orice generaţ iile e a gumenie ale muncii de calitate, 
profesori, medici, ofiţ eri dc poliţ ie, sunt tot atatca 3 totj daScălii care au trecut pc 

dint-o şcoală mărginaşă, a judeţ ului Arad, o şcoa a in :n(eiectual şi fizic» au muncit
aici, sau cci care s-au împământenit au depus o o u marea „Cartea dc Aur a

după puterile şi calităţ ile lor, înscriindu-şi num; carte si Pe cei pc care i-am uitat 
Învăţ ământului Românesc” . Lor lc-am dedicat acea rezultatelc muncii, îi l08 sa™a 

s'au Pc cci care i-am tratat prea puţ in, în compar8,1 uflej scoli mici, dar cu su e c 
lc,1c Şi la rândul lor să completeze golurile activl l ţ ’ learsa” ! Pentru cei care s-au 
mar' dc dascăl, şi elevi, Tuturor: „Fie-le memonL” , onorific „Stele didactice 

remarcat în mod deosebit vom institui şi ac01
sabeneficieze de rostunleedl!

de învăţ ământ

europene;
Reparaţ ii exterioare şi protejarea ambientului; 
Realizarea unui grup sanitar, modern, în incinta şcolii; 
Dotarea şi instalarea unei centrale termice, pe lemne; 
Dotarea cu mobilier modern, modular;
Informatizarea cu calculatoare de cea mai nouă generaţ ie;
Schimbarea uşilor şi a ferestrelor cu modele “Termopan” ;
Modcrizarea Grădiniţ ei Şomoşcheş:
Reamenajarca Muzeului Şcolar Şomoşcheş;
Realizarea unui teren sintetic, pentru sport (Proiectul a fost propus şi adus de Primăria 
Cermci prin primarul Ioan Vesa Daniel şi viceprimarul Sever Borha din Ccrmei). 

Mulţ umiii adresăm şi fiicelor foştilor elevi ai Şcolii din Şomoşcheş
lucrând în Bucureşti, au sprijinit avizarea proiectelor, la gu

Tot cu sprijinul şi munca angajaţ ilor Primăriei Cermei s-a realizat un centru dc 
joacă, în curtea Şcolii Şomoşcheş. Dintre toate aceste realizări la loc de cea mai 
importantă nulitate, consider forarea puţ ului de apă şi în final alimentarea cu apă a
în ahc'satTdupăapă St™8Cntă “ ,0cuitoriIor carc mergeau la depărtare sau

în anul 2010, printr-un curs dc

fi dc neconceput ca Şcoala Şomoşcheş să sc

care
vern.

!'“ P“  A-®;  s, inspector pe ,ară.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s“ '“  *  *  " S ” ■

Nu pot să nu subliniez că la fiecare „întâlnire 
Şcolii Şomoşcheş a participat activ cu nroi cu Eii satului fiecare dascăl al
hotărât să organizăm de fiecare dată Ora scolii V*  P10§lame artistice dc calitate. S-a 
de „Sportul alb”  în Şomoşcheş. ”  ? Ş1 CatC Un tu™u de tenis sub titulatura

Câteva consideraţ ii asupra şcolii dc a7i , ■ r - *
partencriate prin care Şcoala Şomoşcheş şi slujitorii ’ • T01 faCC’ Prezcntând cate-
şi instituţ ională muncii. în momentul actual avo C1 daU Vîdoare instuctiv-educativa 
Vlaicu din Arad; m Partcncriatc cu: Universitatea Aurel

piciul Şcolii Generale Şomoşcheş.
Sa dăinuie în veac, Şcoala Şomoşcheş şi comuni <

8.8. G răd in i ţ a d in  Şomoşcheş nschesul n-a
Spre deosebire de alte localităţ i, s0111

beneficiat



„and de la vârstă mică, interesul şi dragostea pentru activitatea şcolară”  

deZV în anul 1988, prin desfiinţ area unui post Sabina Sas işi depune cerere de 

fer şi obţ ine postul de educatoare in Vladimirescu, o comună suburbană a 

lra" 'kn. Acolo va lucra cu succes profesional până în anul când o boală nemiloasă şi 

^ra. Jecabilâ a răpito din această lume, mult prea devreme pentru a etala toate 
"^' taliile şi competenţ ele pe care le avea.
-^aC 1 1991 va pleca ?' Fi01'ca Gaciu tot la Vladimirescu unde funcţ ionează şi în
1,1 a!nt cu rezultate excelente.

prC Din anul 1991 până în anul 1999 pe postul dc educatoare la Grădiniţ a cu 

normal, din Şomoşcheş a funcţ ionat Viorica Baltă care s-a transferat apoi laTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

**.«» ....preşcolar 
aveau nevoie de supravegherea şi

meargă la „colhoz” . „reanizat grădiniţ a a fost Maria P0pa
Prima educatoare ş. cea care a 0 f  n‘*  JMaria pţaton. ' ’

suplinitoare. Alături dc ca au funcţ ionat i ™ Ţ odoru lui Sas Todor, (actualmente 
Primul sediu al grădiniţ ei a fost in casa 
Vasilache) unde era şi casa de naşteie a Şomo  ̂lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ cu mâncare şi donnit

J*-ie™ ..imem*
fS cellt  sub forma «oi mosc do prins. In programul a,In,o coi 40 do 

ş, pregătirea acestora s prelungit şi cu ore dc somn.
preşcolari înscrişi in aceşti am aveau un p g v Proces verbal Ho
Bucătăreasa era plătită cu nonne de munca, la G.A.C. (A.S.S. 1 roccs vei bal dc
inspecţ ie din 7 iulie 1960, inspector de specialitate, al Raionului Ineu, educatoare, 

Sofia Ciul).

r^rmei"ca învăţ ătoare. 

uu t încadrate suplinitore: Florentina Tarcc şi Aurora Tarce, care se vor califica
T Ivind Colegiul Pedagogic din Arad .şi devenind titulare.
abs0 c ?QQg ia propunerea directorului coordonator, Virgil Lăzureanu, se va

Qt\; astfcl că la ora actuală Grădiniţ a din Şomoşcheş funcţ ionează cu un 
desfiinţ a un puM v1
nd desi sunt peste 30 dc copii preşcolari. .

P° Baza didactică a grădiniţ ei, de azi cuprinde două săli de clasă, cu două antreuri, 
cnrinl modern mobilier adecvat şi modern,.material didactic şi jucăm 

rc, şr O cu„c dejoacă birre »me..ia.i, de Primări.

educatoare suplinitoare: Auroraîn anii şcolari 1960-1962 au funcţ ionat ca 
Drumoş şi Stela Popa. Din 1963 a rămas un singur post, dar în anul 1967 se va lucra

cu trei grupe si trei educatoare.
în anii şcolari 1967-1968 au funcţ ionat Maria Hcnţ iu, originară din Bocsig şi 

Maria Găluţ , căsătorită cu profesorul Petru Chis, din Cermei, unde se şi transferă în 

1968 şi va lucra până la pensionare şi ca directoare a Grădiniţ ei Cermei.
Pe al treilea post va funcţ iona Florica Păşcuţ . în anul şcolar 1969-1970 va 

funcţ iona ca educatoare calificată, Blisabeta Călămariu, iar din anii 1970-1971 au 
funcţ ionat Ana Mădulărescu, originară din Şimand şi absolventă a Liceului Pedagogic

Cermei.Terenul sintetic dc sport şi Muzeul Etnografie al Şcolii Şomoşcheş îmbogăţ esc 

şi calitate ale ambientului din Grădiniţ ă Şomoşcheş.

X"  - *****  •^ggsstssssm s. ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

is“ "  “ 'îs':;"

din Arad şi Eligia Negrea.
în anul 1972 au venit ca proaspete absolvenc de la Pedagogicul arădean 

Florica Mariş (devenită Gaciu) şi Sabina Ghilea, din Vârfurile (prin căsătoria cu 

şomoşchelanul nostru, contabil la Coop. Consum Cennei, Bujor Sas, a devenit Sas). Al  
treilea post a fost ocupat dc Florica Nagy, soţ ia învăţ ătorului satului, Şomoşcheş. Deşi 
suplinitoare a avut curajul şi competenţ ele de a susţ ine lecţ ii demonstrative şi referate 
la cercul educatoarelor, din zona Ineu şi spectacole artistice ale preşcolarilor, derulate 
la Căminul Cultural, în faţ a a sute de spectatori (A.S.S. Registrul dc inspecţ ii şcolare, 
1972-1973-1974). Spicuiri...

„Din activitatea asistată rezultă că educatoarea Florica Gaciu munceşte cu 
multă conştiinciozitate şi sistematic cu copiii, ceea ce se reflectă în nivelul ior dc 
cunoştinţ e, care corespunde întru totul cerinţ ei programei preşcolare Propunătoarca 
dovedeşte tact pedagogic, creativitate şi a reuşii să dezvolte limbajul copiilor sub toate 
aspectele, fonetic, lexical ş, gramatical. In strânsă interdependentă cu limbajul a reuşii, 
pe parcursul tuturor activităţ i or dezvoltarea şi a celorlalte procese intelectuale ccca ce 
va asigura o buna integrare in şcoală (A.S.S. “
1981, insp. Sofia Ciul).

Despre Sabina Sas, aceeaşi inspectoare 
temeinice a propunătoarei şi a

slujitorii ci. Pentru s
Teodor Daul. JIHGFEDCBA a „ w , ■ Tpnnor Daul care a funcţ ionat în
Din păcate portretul biografic al învaţ atoi u ui cunoaştem câteva informaţ ii
Şomoşcheş între anii 1887-1903 este încă i incom » învăţ ător în Şomoşcheş 
legate de obârşia sa, în Bulcni, având şi un ralc ITU

(loan Daul 1889-1902). , . .. Prpnarandia din Arad în anii îs&o-
Dcsprc Teodor Daul mai ştim că a abs°lvi P şcoala Şomoşcheş in

1887, după caic s-a prezentat la concursu e in ‘ ţn ^Biserica şi şcoala , anu 
locul lui Pavcl Bosco, care abzice. Postul a Jos ‘ 1 Câştigând postul Teodor Dau

1887 (10 iulie), concursul urmând a se ţ ine in jgg7 se publica în ziarc ?
‘Şi începe apostolatul în Şomoşcheş. La 3^ ai 8 care ajung şi in $omoş 

publicaţ iile vremii statutele „Rcuniunei niva a _*  . it ral
document consemnat în arhiva Parohiei Ortodox oficiului Protô  t le

în aceşti ani Şcoala Şomoşcheş era 
neu carc avea în frunte protopopul de cu 111121 j in anul 1897 in cai 

protopopeşti şi faptele acelor ani, aminti*nr.
^fiinţ area clasei a Vl-a la Şomoşcheş pvccun ş rea]izarca unei livezi ş 

caic sc recomandă cultivarea dc pomi fiucti 
didactic.

Pioccs verbal de inspecţ ie din 19 nov.

nrpnrnnarî, , consemnează: „Datorită pregătirii 
cu privire la întinderea uniformă a pasîci îprindf 1 Practice dc

Propunătoarea a întrebuinţ at metode şi procedee adecv? ^ d&tă’ re?p.e?!V pC ^1-c 
toţ i copii au reuşit să realizeze tema dată. Cu mult n ? C jCeslcţ actlvilătl - Ca urnl< 
să trezească interesul copiilor pentm activitate r,-P; |,cda8°Slc> educatoarea a Ş 1

ate’ Cleind o atmosferă de muncă intensa ş>



"Wf  ţ i », am ,lc! din piXbl „7 f'”  littn“™ “

în transele .
Prin toi ce a realizat Teodor Daul în Şomoşcheş atât ca învăţ ător, luminător de 

.. cât şi în cea de culegător de folclor, el şi-a înscris numele în «mea de 
-Iilor  de frunte din invaţ amantul aradean. lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
joan Ţ uu - dascălul de excepţ ie 

Conform dictonului „Omul sfinţ eşte locul”

Arhiva Parohiei Ortodoxe din Şomoşcheş consemn valoaiea 
confesionale de 3.000 florini  şi existenţ a unei case separate pcntiu doi învăţ ători.

Din anul 1891 am selectat două consemnări mai importante, una în 

învăţ ătorii şcolii Teodor Daul şi Iuliu Tioldan au amenajat sPalH pcntiu creşterea 
viermilor de mătase. în acest an apare şi adresa pi in caic autoi itaţ i c ungai c interzicihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ş co lii

care

ce va

folosirea Istoriei românilor de Tocilescu. .
Din anul 1892 de la 22 decembrie alături de Teodor Daul şi Iraian Peţ ian va 

funcţ iona şi un alt învăţ ător, Ioan Daul, frate cu Teodor. Rapoai telc şcolare studiate în 

Arhiva Protopopiatului Ineu în anii 1900-1904 consemnează oiganizaiea bună a 
examinării elevilor la sfârşitul fiecărui an şcolar, rezultatele bune ale elevilor din 

Şomoşcheş instruiţ i de Teodor Daul şi de Ioan Daul. Ceea ce desigur frapează este 
frecvenţ a slabă a elevilor şi prezenţ a la examene, fapte datorate implicării copiilor în 

muncile agricole ale părinţ ilor. Mulţ i erau argaţ i, slugi şi mergeau cu vacile şi lucrau la 

câmp. Spre exemplu în anul 1902 erau la Şcoala din Şomoşcheş elevi de 6-12 ani un 
număr de 32 de băieţ i şi 63 de fele dar la sfârşitul anului 47 au rămas repetenţ i din 
cauza ne frecventării şcolii şi a lacunelor acumulate.

Exemplific examenul din 4 iunie din 1900 al elevilor lui Teodor Daul: prezenţ i 
47 băieţ i şi 31 fete. După examinare comisarul şi învăţ ătorii asistenţ i consemnează: 

„elevi bine disciplinaţ i, răspunsuri corecte şi răspicate. Au răspuns bine la toate 
obiectele.” Raportul este semnat de protopopul Incului omul de valoare naţ ională 
Constantin Gurban. (Arhiva Protopopiatului Ineu).

In anul 1903 are loc un eveniment neplăcut pentru viaţ a şi activitatea 
învăţ ătorului Teodor Daul. Acesta dispare din Şomoşcheş cu suma de 72 coroane, 50 
fileri  plecând undeva în Prahova.

Totuşi în anii următori Teodor Daul 
nişte rude apropiate.

Dacă presupunem că în jurul anului 1900 se solicită pensionarea lui Teodor
Dau am putea crede că avea în jur de 60-63 de ani. Astfel am deduce că s-a născut în 
jurul anului 1840.

sunete aur a
clase

se poate afirma şi despre 
învăţ ătorul Ioan Tau, că munca şi viaţ a sa exemplare au făcut ca şcoala din Şomoşcheş 
să capete o valoare didactica şi cultuială, remarcabilă, între anii 1904-1918, iar în anii 
următori Şcoala Ccrmei să devină un centru metodic, de evaluare şi control, avându-1 
în frunte pe acelaşi dascăl de excepţ ie, Ioan Tau.

Ioan Tau s-a născut pe meleaguri bihorene, la 13 noiembrie, 1879, în 

localitatea Săucani. Cu siguranţ ă a fost un elev eminent care dorind şi visând să ajungă 
învăţ ător a venit în Arad, unde la renumita 'Preparandie1 a învăţ at „meşteşugul 
dăscăliei,” absolvind cursurile acestei renumite şcoli, în anul 1900, când a fost 
repartizat la Topa de Sus (Bihor), unde a funcţ ionat de la 1 IX-1900, până la 31 VIII-  

1904, iar din 1 septembrie 1904 s-a transferat la Şomoşcheş. De ce şi cum a hotărât să 
vină,'în Şomoşcheş, nu ştim, dar putem să credem că a avut cunoştinţ ă de cartea 
valoroasă a învăţ ătorului din Şomoşcheş, Teodor Daul „Cântice şi colinde poporali”  şi 
că dorise să lucreze alături de acesta şi de un alt prestigios învăţ ător, de atunci 
metodist. Mihai Leucula. Pentru mulţ i oameni există tentaţ ia dc a lucra in preajma sau

, mare

apare consemnat ca trăind în Nădab la mC<iiUl ld9C0rŞcoValaŞomoŞchcş avea în jur de 100 de elevi fii  de |gj

care nu aveau rechizite, îmbrăcăminte şi absentau mult de la şcoala. Cei do1 lnva f°r 

şi-au împărţ it elevii, doar că Ioan Tau a luat clasele întâi şi a a , cu 

Mihai Lcucuţ a, celelalte clase, inclusiv a V-a, a Vl-a şii aV -a. ^ & ^ ^ în anui 

Prestigiul care şi l-a câştigat rapid, in Şon ş $ Ioan Georgia,
1906, Ioan Tau să Tic delegat la alegerea noului pr°‘°P°P.adevf)tat jnspector şcolar 
instalat în locul predecesorului decedat, omul de * 

carc a fost, Constantin Gurban.
în anul 1907 au fost recenzaţ i, în Şomoşcheş 

369 dc femei, adică 830 de persoane, iar ca neştiu 01' me avcau 
locuitori. Comparând aceste cifre putem bănui ce P a unej permanente
Şomoşcheş, în acei ani, cu alfabetizarea. Este Ş1 ° . u sj realizată de cei doi
campanii dc alfabetizare coordonată de Protopop13 joan Tau a lucrat cu
învăţ ători, Ioan Tau şi Mihai Lcucuţ a. în anul şcolar,
75 dc elevi, având 51 în clasa I şi 24 în clasa ■ a|ături de cei doi dăscăli

în anii 1910-1911, apar noi planuri de tnvaţ joan Mizeş. Cel rcl
'11ai profesează un alt dascăl cu veleităţ i didactic ? ^ Şcolii j sc fac reparaţ ii ş
,asc3li au rezultate individuale şi colective şcolare, dovedind calităţ ile didactice 
d(f  >'i cu material didactic, rezultatele şcolare finale
Lclo>- trei colegi. • în Şomoşcheş, asemenea

!n 16 noiembrie, 1912, se sărbătoieşt ,

Cu certitudine aceste puţ ine informaţ ii din viaţ a şi activitatea lui Teodor Daul 

dm ŞomoşecheŞCOmParalle CU meritU‘ ^ de0Sebil dC 3 Culegc P^lica folclorul local

tRon - D“ 1, înVăţ ă,t0r în Şomoşcheş, a publicat în ajunul Crăciunului anului
1890, in Arad, cartea intitulată „COL1NDI ŞI CÂNTECE POPORALI” v nd 80 dc
pagini ce conţ in 39 colinde şi cântece nomW - L ’ ava , 
Şomoşcheşului. populaie romaneşti culese din vatra

ca ştiutori de carte, 461 bărbaţ i şt 
nalfabeţ i, 1221 de 

învăţ ătorii din

exemplarelor căiîifsăTl p'jardă'u.Î Muzeograful FI ' “  m3rca "“ J™*8'®-8

depozitul Bibliotecii Academci Române din Bucure^™11 °Ud3Ş afland sc?cr“  
împlinirea centenarului apariţ iei cărţ ii să o rP*A Aa considei'at nimerit ca I*  
relevând virtuţ ile pentru carc învăţ ătorul Teodor Daul  ̂u- Conşliinta contemporana 

Deosebit dc importantă este prefaţ a, în ° S"a zbatut-
cupnnsul căreia, învăţ ătorul TeodorDaul scria:

„Vasile Alecsandri, nemuritorul 
ţ ările române, ca să audă din

ale

izvor autentic ţ Jo’̂n^T'1-1 ^ înllegi’ umblâlld 

nu avem nici atâta patienţ ia, ca să punem nrr n ■ ară- §* oare noi învăţ ătorii sa
1 papiru me|odiele dulci, prin care poporul

altor



tâ activitatea sa a colaborat bine cu instituţ iile din mmnns i lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^
iatul Ineu, Inspectoratul şcolar şi Ministerul Culturii de atunci “ PrCtXlia ^  

în ^ul 1938 s-a pensionat continuând să activeze voluntar în comuna Cermei 
etalând spiritul de adevarat dascal modern, om de cultură şi sociabil, corect, dcZ i’ 

patriot. A murit in anul 1973, fund înmormântat în C *
Această scurtă rememorare şi etalare a activităţ ii sale va fi extinsă într-o viitoare 

monografie a Şcoli, din Cermei, iar ca neuitare, vom face demersuri de numire a 

Grupului Şcolar Cermei cu omonimul de „Grupul Şcolar loan Tau” .
Vasile Leucuţ ia - dascălul cu veleităţ i scriitoriceştiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

« •*  “  î " v a ţ 8 ,o ru l r »
a fost concentrat în mai multe perioade, dar nu a participat a raz 01-

Sfârşitul războiului îl animă şi însufleţ eşte şi pe loan au de aspiraţ iile Şj 

gândul la Marca Unire şi libertate naţ ională. în acest context msu cd 01 impieună cu 8 
ţ ărani din Şomoşcheş participă la Marea Adunare de la Alba Iulia. Caţ iva dintre ţ ărani 

rămas imortalizaţ i întro formaţ ie de căluşari caie s-a prezentat pe o scenă la Alba-ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5 »

in t«a 
protopop1

ermei.marc

au
Iulia.
Cu orice prilej va rememora în faţ a şcolarilor săi, acele clipe de românism.

A iubit pământul strămoşesc, şi Ia propriu şi la figurat. Deşi piofesa ca dascăl a 
muncit şi teren agricol, la Şomoşcheş, cultivând 3 hectare iai mai tâiziu la Cermei, 8 
hectare de teren arabil. Era atent şi prevăzător facându-şi „asigurări agricole44 la o firmă

Dacă citeşti cărţ ile cu iz autobiografic dar şi monografic „Valea Şiadului’ şi 
Dascal la Şomoşcheş ai îcvclaţ ia să descoperi un dascăl cu veleităţ i literare. 

Explicaţ ia e plauzibilă din moment ce 43 de ani a profesat ca învăţ ător şi profesor de 
limba română, meserie care impune un meşteşug al vorbelor. Singura învinuire ce i-o 

ti aduce profesorului Vasile Leucuţ ia este aceea că n-a avut curajul sau ambiţ ia să-şi 
talentul literar încă din tinereţ e!

Născut la Şiad, în 16.03.1938, într-o familie cu 6 copii, din părinţ i agricultori, 
din tată în fiu, a avut curajul să gândească undeva spre „lumina cărţ ii” . A iubit şcoala 
dar în acei ani copiii munceau în gospodărie, mergeau cu oile şi abia seara citeau 
lecţ iile sau scriau la fumul înnecăcios şi lumina palidă a unei lămpi.

Stimulat şi ambiţ ionat dc dascălul său, Florin Butcă, a păşit sfios şi hotărât pe
(acut-o cu succes. Cu o concurenţ ă mare,

de asigurare din Cluj.
în anul 1919 s-a transferat la Cermei, prin numirea nr. 14224 din 19 septembrie 1919, a 
Consiliului Dirigent al Transilvaniei.

Ajuns învăţ ător şi director al şcolilor din Cermei, spiritul autentic metodic şi 
calităţ ile manageriale îl ajuta să dobândească o faimă profesională individuală dar şi 
instituţ ională. In anul 1920 după înfiinţ area Inspectoratului Şcolar regional Timişoara 
s-au înfiinţ at şi subrevizorate şcolare pe zone, acestea fiind stabilite acolo unde erau 
dascăli de elită şi şcoli mai bune. Astfel, că şi Cermeiul devine „Circumscripţ ia şcolară 
17” iar dascălul loan Tau a primit numirea de „subrevizor de control” . Subrcvizoratul 
avea aproximativ 34 de şcoli confesionale şi de stat, iar printre localităţ ile subordonate 
amintesc: Apateu, Berechiu, Şepreuş, Chişineu-Criş, Sintea şi comune din jurul 
Pâncotei. în calitate de subrevizor de control facea zilnic deplasări în şcolile arondate, 

întocmind rapoaitc şi aprecieri asupra dascălilor. Verticalitatea, exigenţ a şi 
obiectivitatea le bănuim văzând că în decursul lunii octombrie 1928 dc exemplu, din 
cele 35 dc note acordate sunt: trei de 8, patra de 7, unu de 9, iar restul dc 27, sunt note 
de 5 şi 6. Nici colegii de Ia şcoala din Cermei nu par favorizaţ i, la notare.

In anul 1928 face demersuri pentru înfiinţ area Grădiniţ ei de copii după ce a 
asigurat spaţ iul şi mobilierul necesar. ’
„ rm- S;3 Zb.ă‘ut Să subvcnţ ioneze ani la rând, „Şcoala de ucenici" din Cermei care 
urmarea completarea studiilor ucenicilor din comună şi formarea lor umană s, socială.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.cori,™  îm ocm ira ” ,dm  v*„Cercul c„,lm|C™ei»,cSnd^™iSS0"are*  ”

cu sătenii şi se desfăşurau serbări şcolare deosebite.
Avea calităţ i şi cunoştinţ e muzicale si 

diferite slujbe religioase.

„ c ,  “ ■  ” 8h i" * '  ™  °  ^  s i

începând din «nul 1906,'pi™ “ “nunSTfe “ î"” '1"  bo ,otare S' ™ 

Protopopesc Ineu şi în Consiliul Parohial Cermei S depUtal ?1 delegat >n Consiliu 

Se pare că în 1936 a realizat împreună n, 
soţ ie, Sidonia Vodă, un manual de geografie a , . vaîaloarea> colega şi a doua Ş 
Arad. S 3 JUdĉ lui Arad, tipărită la Diecezana, din

exerseze

treptele Liceului Pedagogic din Oradea şi a 
dar cu un nivel de pregătire adecvat a reuşit. In acei ani s-a format temeinic, prin 

valoare pedagogică, precum: Macovei Zaharia, loan Comanescu ,profesori dc marcJIHGFEDCBA

‘“ Sm c  ser dc promoţ ie, —  Ce* de -  JjgJ- 

colcg dc serviciu, învăţ ătorul Glrcorglrc Pop. In cirtco » ped ogiţ din Oradea 
scriitorul Petru Ardelean rememorează anii de şcoala • în care s-a
subliniind caracterul frumos al fostului său coleg Leucuţ ia şi modul serios m

Pn ^ : t r „ ,sp ,o r c s i.„ a ,,c .« ă ,o r ,aŞ == P ^ ^  —
conform structurii si capacităţ ilor sale, dă dovada e in g , Aprovizionare a
în funcţ iile de calculator, la artilerie şi furier la bcrvic

Regimentului. r c 10scheş spre a-şi continua
în anul 1958 vine cu transfer la Şcoala Genera a * ^ cu vrednica dăscăliţ ă şi 

traseul pedagogic. începe ca învăţ ător şi ca soţ , pi111 ^ ^jce; florentina şi Otilia. 
blânda colegă, Maria Negmţ iu. Familia s-a întiegil cu ^ filologie din Timişoara, 

între anii 1962 şi 1966 urmează cursurile baci. c. ^ profesori de acea

devenind profesor de limba română. Cum in Şc . ■ - «j le-a făcut cu îezu tate 
specialitate a acceptat să predea şi orc de educa;V jncu-, concurând cu licee sau 
cxcelente, pentru că la toate concursurile sportive,pezj ^ şcolii din Şomoşcheş erau 

şcoli generale, echipele de handbal, atletism sau
Premiante. jal de la Şomoşcheş la Cerm

sc analizau, se ţ ineau lectorate

Şi dirija coiul bisericesc al elevilor, la

In anul 1974 prin mutarea ciclului g” 1 
"cbiiii  să sc transfere. lificative şi note foarte mari.

A  obţ inut toate gradele didactice cu cal'^  ̂pr?ocesui verbal de la mspecţ . . 

în anul 1977 a susţ inui gradul dtdac 1



a dovedit înclinaţ ii spre ştiinţ ele socio-umane şi filozofie. Inspirat şi 
. iat de profesorii M.ha. Vesa şi profesorul Andrieş din Cermei, s-a înscris la lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f "Iţ ea de Istorie dm Cluj pe care a absolv,t-o în anul 1968. în toamna aceluiaşi an 
^„  cadrat ca profesor de istorie a Şcoala Apateu, dar după numai un an s-a transferat 
S"3Şcoala Şomoşcheş unde a funcţ ionat până în anul 1974, la mutarea claselor de 

la. ,nazju la Cermei.
Binl ba Şomoşcheş şi-a adus aportul la amenajarea unui cabinet de istorie şi la 

aiarea unui teren de sport, alături de profesorul Vasile Leucuţ ia. în virtutea legilor 
Vechimii a obţ inut definitivatul, în anul 1972, gradul al II-lea, în anul 1977 dar la 

Vl  1 n-a mai avut acces având două sancţ iuni pe linie de partid. Sincer să fiu aş fi  
SradU sa nu cred că motive banale precum cel enunţ at de Nicolae, care a adus la 

îc lune.Iată explicaţ ia colegului;

S ’ Trebuia să sosească în Şcoala Cermei o delegaţ ie de la Comitetul Judeţ ean al
irii  lor s-au curăţ at sobele în clase. Mi s-a spus că mi-am bătut

Nicolae

... mctodice a profesorilor din zona Ineu a 
consemnăm prin selecţ ie: „In  cadrul C0̂ 1S1̂  .fice în scopul inovării metodologice 
tinut lecţ ii demonstrative, referate meto ico- , .. cadruj comentariului literar
a practicii şcolare. Câteva titluri: Interpretarea ^ Hmba română (prezentat în

Reconsiderarea raporturilor profesor-e ev, • suport al formării personalităţ ii 

simpozion judeţ ean), resPonSabi,ului ^ ce
elevului şi altele. „Profesorul de perfecţ ionare la I.C.P.P.D.Timişoara.
pe zona Ineu. A participat la mai mu ^ bogăţ ie substanţ ială. încă din primii
Activitatea social-culturală şt obşte“ “  ăt elevf spectacole artistice diverse. La
ani de învăţ ământ a pregătit cu fiecare d P ^ didactic; pj
Căminul Cultural Şomoşcheş a pregătit piesa de teatru JIHGFEDCBAf  ’
din casă” A instruit brigăzi artistice de agitaţ ie cu care a fost promovat şi premiat in 
faza raională si regională. Spectacole de mare valoare artistica au fost. Omagiu Iu, 
Eminescu”şi ,',Legenda meşterului Manole” prezentate m concursuri judeţ ene. A 

instruit echipe de dansuri populare locale din Şomoşcheş şi Cermei pun caie a 
perne,uat obiceiurile naţ ionale. A îndeplinit şi alte sarcini ş, funcţ ii precum cea de 

de partid, în şcoală, membru în comisiile de votare şi in diverse echipe de

pf R Arad si în ziua sosirii
V varăsii dc la Arad, şi am fost sancţ ionat, nemaiavând dreptul să mă înscriu 

ioc C ° la'gradul I. A doua “ boacănă” s-a numit ‘ neglijenţ a în serviciu:’ -fiind 

dmi'inica în practică cu elevii şcolii, la un control de partid în loc de 220 dc elevi n-am

ivnidecât vreo 20, prezenţ i şi iar am fost sancţ ionat. _
Sincer să fiu nu l-as fi crezut pe profesorul Vlad pentru aceste motive daca nu

7 «-a  7 st a s&sv-:«s

rrs:1 zsşsss** ^  z
mult material didactic pentru laboratoaic c unc,io ^ Cermei. S-a adus
timpul mandatului său s-a reparat acoperişul la cele doua şcoli

mobilier nou i s-a pus parchet în unele săli dc c asa. se înscrie la gradul
Şi trecâd peste cele două sancţ iuni a reuşit in anul

1. Din procesul verbal de inspecţ ie spicuim. cunoaştere
Profesorul Nicolae Vlad a etalat comis pe lângă activitate

lucrează şi în acelaşi timp eforturile deosc 1 e metodico-şiinţ ifică, în cadiu 
clasă, profesorul Vlad a desfăşurat o bogata ac ^ monografice ale comunei 
comisiei metodice de specialitate, unde a Pieze referatul’Folosirea mijloace oi 
fermei, şi depre Marea Unire din 1918. A sus. de jst0rie, contnbuin a
audio-vizuale în munca la clasă, în cadru didactice, din şcoală dar şi spi

împărtăşirea experienţ ei proprii, către alte ca fcsionajă exemplara m‘ ™ î

autoperfccţ ionarea sa. A dovedii conduită mor niai niulte man ,
Şcoală şi societate, fiind apreciat de cei din ju Ş ‘^mbru în Comitetul Comunal 

deputat comunal. A fost secretar U.T.C. pe c°™:jjer comunal şi judeţ ean- 
>' pCH. După Revoluţ ia din ,989 , fost»'« « “ Căminul... Culm£

A îndeplinit mulţ i ani tac!» din Cermei ? S»*'hes'

tlmP în care a coordonat şi susţ inut formaţ iile a

sPectacolele de nivel local, judeţ ean şi repu

secretar 
recensământ local.

An de an a avut elevi participanţ i la olimpiada de limba română, în faza 
judeţ eană. Nivelul de pregătire al elevilor certifică efortul şi calităţ ile prestate de 
profesorul Vasile Leucuţ ia. Pe lângă vocabularul bogat, elevii dovedesc un nivel 
promiţ ător de gândire logică, utilizarea corectă a limbii române literare, creativitate şi 
sensibilitate artistică. A activat şi în Comitetul judeţ ean pentru Cultură şi Artă, de la

tov.
au

Arad.
Iată argumentele pentru care merita apreciat cu nota” Zece” . Completăm portretul 
dascălului eminent,Vasile Leucuţ ia, arătând că şi familial este împlinit prin cele două 
fiice, devenite bune profesioniste, Florentina ca profesoară de română, în Timişoara, cu 
cel mai înalt titlu de „doctor” şi cu preocupări în cercetarea ştiinţ ifică şi Otilia, 
contabilă la un liceu din Arad, ambele dovedind puterea exemplului din familie. 

Profesorul Vasile Leucţ tia s-a pensionat în 1999.
A continuat să scrie cu mai multă ardoare, stimulat de aprecierile laudative ale 

directorului de la Editura Viaţ a arădeană, Sabin Bodea, originar din Şomoşcheş şi fost 
elev al dascălului Leucuţ ia. în anii 2006 şi 2007 a publicat cărţ ile: „Valea Şiadului şi 

Dascăl la Şomoşcheş”  două cărţ i care dovedesc încă o dată, dacă mai era necesar, că în 
persoana lui Vasile Leucuţ ia au perpetuat calităţ i artistice şi estetice

în anul 2013, a publicai cartea „Cântecele codrenilor”  o carte de critică literară, 

ad.că de specialitate şi spunea în prefaţ ă: am adunat şi reflexii despre autorii codreni 
dm „Ţ ara de piatră” „spre neuitare şi cinstire a celor cu har” N-a apucat să se bucure 
de succesul aceste, cart, sorocul morţ ii a venit pe nepregătite si l-a aşezat în lumea 
Cemrilor. Azi, noi spunem că aceste trei cărţ i l-au Tăcut pe profesorul Vasile Leucuţ ia

Şo“ esnemUn ’ “  ^ ’ 'iterat’ Cntic Şi °m de cultură’ din CenllEi ?i

Nicolae Vlad - profesorul multilateral -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^  " v —  -  *  *
primărie şi si t.ţ ele.gi «.sforile scolii. cd „„  J ”  “

a elevilor cu
a la

care
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strălucit dar m-am descurcat, fiindComitetul de iniţ iativă a construirii fântânii arteziene, din 

noii biserici ortodoxe.
sa monografie a Cermeiului şi a localităţ ii ca,e ^ „ np bază de circuite închise si Hn 1 • • Cn CZ miJ oace de învăţ ământihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

“  d tce ™ r’“ 5 1 s* “ d“ ™  »

S‘“ CU certitudine dc la profesori, mei din „pedagogic- „,-am îmbolnăvi, de 

microbul cercetam şi al perpetue, cautan iar experienţ a, prin studiul individual, m-a 
’ fecţ ionat. De la prima comunicare didactică, de care îmi amintesc şi acum de la 

„Testele de desen, mijloc de psihodiagnosticare a evoluţ iei şcolarului de ciclul 
om ai uns la peste 70 de comunicări ştiinţ ifice susţ inute în Simpozioane, 

, naţ ionale şi internaţ ionale.
Mi-a plăcut să sciiu aiticolc jurnalistice, în presa judeţ eană, considerând că 

să prezint colegi dascăli de finnte, pieoţ i şi chiar simpli ţ ărani care în mediul lor 
remarcaţ i, dar meritau să fie daţ i ca exemple pozitive, în presa scrisă şi aşa

meşter
fo s tA făcut parte din 

Cermci, iar după 1989 a sprijinit construcţ ia 
Prin studii şi cercetări a elaborat propria 

Şomoşcheş.în anul 2010 s-a alăturat iniţ iativei profesorului loan Nagy, de realizare a 

unui muzeu în Cermei, amenajând Muzeulde Etno,j;“ ei CemeT'  ̂Si

custode al acestuia. A  primit si titlul  de „Cetăţ ean e ono£ transmis m’
Prin fiul său Claudiu, ajuns tot profesor dc istorie a transmis  ̂microbul

i dezvolta profesia didactica şi pe cea
per

iubitorului de istorie şi astfel acesta va continua şi
de director de şcoală. 

Acum, având libertate totală de credinţ ă şi conştiinţ ă proaspătul profesor 
pensionar merge duminică de duminică la biserică şi în calitate dc cantoi benevol.

Prin tot ce a realizat şi credem că va mai realiza şi din postura de pensionar, 

elevii şi dascălii din Cermei şi Şomoşcheş îi spun:
‘Să trăiţ i d-le profesor, Vlad ! lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Profesorul loan Nagy - confesiuni profesionale
M-am născut la 2 05 1949, în oraşul Curtici, dar la absolvirea clasei a Vil-a 

când tocmai doream să mă fac lăcătuş-mecanic la U.V.A. din Arad, „ghinionul sau 
norocul” m-a însoţ it şi în loc să ajung muncitor am ajuns să concurez la Liceul 
Pedagogic din Arad, pe unul din cele 14 locuri libere, din sesiunea dc toamnă, la 

concurs fiind 140 dc candidaţ i, (la şcoala profesională căzusem pentru că n-am avut 
decât 34 de Kg iar minimul de greutate a fost de 35 kg). Am absolvit Liceul Pedagogic 
din Arad, în 1968, clasificat al VUI-lea din 62 de absolvenţ i din Arad şi Deva, în faţ a 
unei comisii formale din „titanii pedagogi: Victor Ţ ârcovnicu şi Vasilc Popcangă. 
Lipsa de posturi „bune”  a făcut să aleg Şomoşcheşul, despre care nici nu auzisem.

Când am mers întâia dată la Şomoşcheş, pe drumul dc piatră dc la Cermei, 
călătorind cu „froşpontul” (căruţ a comunală) şi ajungând în micuţ ul, pentru mine, 
Şomoşcheş, am gândit că n-o să stau mult şi mă voi transfera mai aproape dc casă, dar 
n-a fost nici pe departe aşa cum am gândit, atunci. M-am încetăţ enit, prin căsătorie cu 

Mic Florica şi astfel am rămas pentru totdeauna pe aceste meleaguri. Credibil sau nu, 
am avut şanse şi oportunităţ i de a părăsi acest sal dar nimic nu m-a mai motivai, având 
convingerea că şi aici pot realiza multe lucruri dc valoare.

Câţ i dascăli ar refuza locuinţ ă în Arad şi post la Şcoala de Aplicaţ ie de pe lângă 
Liceul Pedagogic Arad? Câţ i ar fi refuzat să meargă inspectori la 1SJ Arad, trimişi 
direct de minister? Câţ i ar fi refuzat să lucreze în Ministerul Educaţ iei post pe care mi 
l-a propus ministrul Andrei Marga, în anul 2000, cu asigurarea locuinţ ei

Da! Am rămas, am muncit, m-am bucurat, n-am reuşit, m-am întristat, dar am 
continuat. M, s-a întâmplat sa am colegi, directori sau inspectori care m-au susţ inui, m-

aSrm-auTabUolatCUrajat Ş' C°'egi ^ ierai'hi ^ m'aU subapreciat, m-au invidiat

Dar fiecare success, mai mic sau mai

am

şansa 
nu erau
acţ ionat şi în perioada 1998-2003, la Radio Timişoara. Mă onorează prezenţ a în 

Dicţ ionarul presei arădene”  şi „Dicţ ionarul jurnaliştilor arădeni” .
Activitatea culturală mi-a adus nesperat de multe satisfacţ ii. M-am perfecţ ionat 

regizoral şi artistic cu fiecare spectacol şi am ajuns cu formaţ ii premiante, cu locul I pe 
medalia dc aur. Am avut colegi de marc anvergură artistică, ne-am format 

învăţ ătorul Voştinar loan dc la Şiria, Petru Faur şi familia loan şi Florica

am

ţ ară şi
împreună cu
Jula din Şomoşcheş, educatoarea Salvina şi Bujor Sas din Vladinurescu şi reputata 
familie dc dascăli Vasilc şi Maria Leucuţ ia din Cermei, precum şi alţ i colegi devotaţ i 
dăscăliei şi mulţ i elevi cu care am conlucrat în spectacolele dc mare audienţ ă precum: 
Păcală si Tândală la Şomoşcheş” , „Râs şi plâns pe colţ ii grăpi.” „Cu brigada in piaţ a 
.Azi printre cooperatori Frcd şi Barney lucrători”  şi multe altele ramase m menta Iul

satele din vecinătate, unde am prezentat aceste1 1

şomoşchelanilor şi al celor din 
spectacole, care umpleau sălile până la refuz.

Visul, din Liceul Pedagogic, dc a deveni autor ltele
acesta. în anul 1990 am publicat primul auxiliar e ^ înseamna studii şi
monografiile localităţ ilor: Curtici, Şomoşcheş • dar numălând până la 7
cercetări în arhive şi biblioteci, eforturi nciasplatit 
8, cărţ i, cred că am lăsat ceva şi în acest domeniu, 

în anul 1988 am hotărât să amenajez un

dc manuale s-a împlinit şi

- aveam adunate piese
1 Olimpia şi Olivia, am colindat

arheologice încă din copilărie, împreună cu fucx e nic , nat fonduri financiare din 
iot satul Şomoşcheş, căutând obiecte pcntiu muzeu, al ^ azj ţn „Ghidul Turistic 
spectacole şi am amenajat Muzeul din Ş°m^c ie^’ j Qecembrie, 1-am inaugurat în 

International dc la Lucerna (Elveţ ia). în anul 1 * ‘ suflctul meu l-am păstrat şi
cadru festiv. L-am strămutat de trei ori dar facân pai 

spcrca şi cei cc rămân după mine să-l păsticze. ^ sarcini
Am îndeplinit în şcoală şi înafara şcon director de cămin

jignitor pentru unii, azi): bibliotecar la şcoa a 51 .j d(e CCrc la învăţ ătorii m zoi < 
Membru în comisii dc votare, consilier loca , 1CSP' . ^ aveam acest îcp
Heuku şi mulţ i ani director dc şcoală, fără inciemvajuat ’şj apreciat numai cu \

La toate inspecţ iile şcolare am fost
calificative de 10 şi FB.

La cercul învăţ ătorilor din zona

muzeu şi cum

ini obşteşti (ce cuvânt 
in cultural,

Pasionat de electrotehnică, înfusesem olimpic, la fizică şi chimie iar ţn morTam ”?lmitrle 1 ,cllindeal” Al^ 

Universitate Populară am învăţ at să repar radio şi televizoare.1 Nu an.
i mult de 25 de lecţ ii

tinut maiIncului am \
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demonstrative, experimentale, folosind zeci de mijloace d . ^  _ ^?Vate

inventate de mine, metode şi procedee luate din pe agog generali ar de
mine copiilor din Şomoşches. Cu avizul unor insp cton generali am efect,* 

K  v *  • • Sintea Mica, Chişmeu-Criş, MaCea

Acum spre pensionare doresc să valorific şi mai mult cunoştinţ ele şi 
tenţ ele personale, spei să pot lăsa o şcoală frumoasă şi bine dotată, ca şi corolar 

•esc să fac muzeul personal, cu dovezi ale activităţ ii mele, şi o carte biografică „în  
dor cU cei din jur”  în care se vor regăsi şi prietenii şi duşmanii.

Abia atunci voi putea spune că m-am ridicat din părinţ i simpli, am răzbit fără 

i fără a fi cu gândul numai la bani, am dat valoare trudei pământeşti: serviciul,

sau

compe

experimente şi în alte, şcoli din judeţ : Curtici 
Şimand si Liceul Pedagogic Arad.

Zeci de diplome şi titluri, între care cele mai prestigioase mi se par. „Piofesor 
Gheorghe Lazăr cls-I, Instructor laureat şi medalia de aur, placheta omagială Aurel 
Vlaicu a Universităţ ii Aurel Vlaicu din Arad şi recenta „Diploma de cetăţ ean de onoare 

a comunei Cermei, sunt dovezi concrete de performanţ ă. Am avut onoaiea de a lucra 
într-o comisie la Ministerul Educaţ iei, între anii 1998-2000, în Consiliul Naţ ional 
pentru învăţ ământ Primar, perioadă în care am lucrat la programe şcolare şi manuale 
şcolare. Am fost cooptat şi în brigada Ministerului Educaţ iei, într-o inspecţ ie în judeţ ul 
Sibiu, pe probleme de predarea religiei.

Recunosc sincer că atunci când mă simţ eam nedreptăţ it sau nemulţ umit 
reacţ ionat”  mai dur” , temperamentul coleric fiind cel care m-a condus.

Sportul ca pasiune şi suport al activităţ ii de dascăl mi le-am exprimat prin 

practicarea tenisului de câmp, încă din tinereţ e, obţ inând şi un loc II la „Cupa U.T.C. 
de la sate”, cu activităţ i de antrenor de fotbal cu atestat. Am lucrat cu tinerii din 

Şomoşches chiar şi cu copii din Apateu şi Cennei, într-un proiect cu U.T.A. şi tot ca 
pasiuni şi îndemnuri pentru copii am îmbrăţ işat columbofilia şi creşterea iepurilor ca 
vechi pasiuni din copilărie.

Aprecierile Rectoratului de la Universitatea Aurel Vlaicu şi a doamnei rector
.„ca Mlhuî exprimate prin acordarea burselor de studii, acordarea medaliei Aurel 
Vlaicu, şi onoarea de a preda
ale Educaţ iei au fost motivate de 
U.A.V.” .

ajutor şi 
casa, pomul şi copiii.

Şomoşches, 2012
IOAN  NAGY  AŞA CUM ÎL  VĂD  ALŢ II! (Cuvinte de suflet)

Prof. Dr. Vasile Popeangă
• eforturi şi realizări onorează învăţ ământul românesc, asigurându-şi un statut 

^da oeic prestigios. Prin tot ce a realizat ilustrează vechiul dicton că ‘Omul sfinţ eşte

iocuPt 1990).
d  autoare de manuale şcolare, inspectoare în M.Ed.C.S. Eugenia Şincan, în
şedinţ ă la minister se adresează inspectorului general al ISJ Arad, Stelian Ionuţ m: *Va 

felicităm, domnule Inspector General, că l-aţ i ajutat pe învăţ ătorul Ioan Nagy sa scoata 
-( cajcl auxiliar care este cel mai bun din Romama, la acest moment (199 )

, p S s Arhiepiscopul Aradului Timotei Seviciu (în perioada când eram reprezentantaIHGFEDCBA

< > ”  - <" t ' ”  “  ” “ s ,e r
pc probleme dc refbm» invit‘ m“ ^7™“X'sc să vini « Ş

de învăţ ământ, unde eşti specialist, >U ofer

am

i şi activităţ i demonstrative Ia Facultatea dc Ştiinţ e 

mea de excepţ ie ca „purtător dc imagine a

cursuri
munca

derr"* -,a **didactică ^UC ^ a C1 nouta!1 de structură şi proiectare

‘D-lc coleg, te văd deştept şi eu 

ofer post în minister, 
apartament de serviciu şi tot ce se poate..

- Nu vreau, D-le Ministru!
- Dar la ISJ nu vrei un post ? răspunderea şi ceea
- Nu ! Pentru mine nu funcţ iile primează P

trainic, şi rămâne ! Locuiesc departe de Arad_

Prof. universitar Teodor Mara (fost subpie ec

Fabrica de bere din Arad (1999) , , •» „ .
lată unul dintre cei mai mari învăţ ători ai ™ je a învăţ ătorilor din Romanţ a.

Prof. Viorel Dolha -Preşedintele Asociaţ iilor djne de activităţ i si daca s-a

„Dascălul si colegul, Ioan Nagy desfăşoară ^  învăţ ătorilor din Zona n
să muncească şi în calitate de Preşedinte a ’ t t t o RI
dovadă de un zel de apreciat!”  ^ x d t iî F PRIMITE DE LA  A
CÂTEVA  DIN DEDICAŢ IILE DE PE CAR, contribuţ ii

Reclor, Prof. Dr. Lizica Mihut, „  Care s-a impus şi Prl
Distinsului intelectual, Nagy l°an> ia ‘  ' no decembrie 2005) psihologie şi 

cărturăreşti, această carte în semn de preţ ui • ( ale Educaţ ie ,

Prof. Dr. Anton II,ea, Decan a. Facultaţ n iunea pentru

Asistenţ ă Socială U.A.V.Arad ^atribuţ iile sale didactic ş F
D-lui Ioan Nagy, un ales coleg, pcnliu

la Direcţ ia Mijloace

d,n scoaB a”

Din anul 2010 am devenit „Expert ARACIP iL ŞC°h dar nu mi s‘ a Permis' 

în judeţ ele limitrofe Aradului. Aprecierile fWT  T °! PCnlrU calllatea învăţ ământului 
acordarea titlului  de „Cetăţ ean de onoare al Cnm .1j'ocaI Ccrmei s-au concretizat în 

L. ceas de bilanţ po, sublim, a da ™| Ce™f' anul 20".

şcolar la I.S.J Arad şi nu în ultimul rând ce rl ' ' am lePuzat funcţ iile de inspector 
chiar pe cea de director la Liceul Cermei 3 C mSpeclor în M.E.C.T.S. din 2000 şi 

Familia, prin soţ ia mea devotată Floare v 
Mana, simpli ţ ărani dar care mi-au înţ eles a®7’ socr'i mei Mic Gheorghe şi 
Olivia, ajunse şi ele bune profesioniste în j lmCa v'a!a> fetele mele: Olimpia şi 
bucurii şi mulţ umiri personale. Nepoţ ii drani wlemul ,or’ sunt tot atâtea împliniri, 
averea mea sufletească. „Cei doi ncpo'ţ ci de?.’*®  Ş' Alex fac de acum parte din 

şi ma, mult înspre satisfacţ iile unei vieţ i împi n™eştl: Mp’ai şi Dragoş, mă întăresc 
In Liceul Pedagogic din Arad ' ‘ '

„învăţ ătorul să facă total!”  şi am respectat

sarcini de responsabil al ce faci

directorului Liviu loja, de la
în faţ a

am Fost crescuţ i 

acest îndemn.
d cu îndemnul că, mai ales la !ara
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Curierul Misionar”  (nr. 1/1914), biserica Adventistă din Şomoşcheş fia 

” mbrii  şi 101 lei la zecime,peacel trimestru. XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6
111C ţ n anul 1914, s-au adăugat bisericii

cunoaştere, Cu multă preţ uire, (4 iunie 2009) 
învăţ ătoarea nemuritoare, Marcela Peneş,
D-lui învăţ ător Nagy, cu toată consideraţ ia pentru ceea ce întiepiinde pentru 

românească, Bucureşti, 1996’
Pr. Vasilc Pop, consilier al Episcopiei Aradului, (1999)
„D-lui  înv. Ioan Nagy, Cu aleasă preţ uire pentru ostenelile în latura spirituală’
(Am selectat din cele peste 150 de cărţ i, primite cu dedicaţ ii, de Ia autori).

Biserica adventistă IHGFEDCBAd i n  Şomoşchcş 
„Căci  partea Domnulu i este poporul Lui... El l-a  găsit in tr-un ţ inut pustiu L  

înconjurat, l-a  îngrijit,  şi l-a  păzit ca lum ina ochiu lu i Lui. ”  (Deutr. 32:9.10)
In august 1897, misionarul american John F. Huencrgartd, este trimis de 

Conferinţ a Generală, din Statele Unite, în Europa şi ajunge în Ungaria (regiune 
includea la data aceea şi Transilvania).

Misionarul adventist John F. Hucnergardt aprinde flacăra speranţ ei advenfp no 
aceste meleaguri. pc

La puţ in timp îl câştigă de partea mesajului advent, în Şomoşcheş pc Zeldeşan

anuT'l P01'eClil dC S8tCni ” Bărb0SU” Zeldc?an Pcl™ născut în
IMS < 5’ f ‘ CedU' ProvldePîa lul Dumnezeu îi conduce paşii la Beiiu, iar în anul
anul 192  ̂ '3 ?omo?che$- 'a anul 1896 îi moare soţ ia, Floare şi rămâne văduv în
T’ 9 3- o™" 3 'epi'CU?’ lar în 4 mai l927> la venerabila vârstă de 81 ani Ţ inu

în anul 1900, în casa lui Zeldeşan Pctr^Tlo™0™ “  h°laraştc pcnlnl adevăr 

nu numai în această localitate dar şi în zonă ‘  P"ma cvanghel'zare adventistă

hotărăşte1;:"  <£££ ssss ts;;;discû  «
seleuş, tânăr căsătorit în Şomoşchcş doar de r'f ^ 4 ” la' 1880 " 19 SCP’ ' l957)’ din

Ileana de ia nr. 72, astăzi e locul unde stă Măria Tond îw8 ^ ^ ' 9°5 CU Ci°b°'ă 
in casa lui pentru rugăciune şi închinare. în io„ i'mp crcd,nci0?n s~au adlinal 
mută la Urviş, împreună cu băiatul şi fctiin ", h 3.’ dupa ce '"a decedat soţ ia, sc 

Până în anul 1957 când închide’ nh C.apilnde Hacăra speranţ ei advente.
■ Valentir Gheorghe este pionierul micr'ăr." !*  ,m Speran'a 'nvicrii în Acela care a 

1923 câştigă de partea adevărului, la Botfe ' 3 V</'dlSte în Grviş şi Botfei. în anul
„Sâmbăţ ăreşu” , primul adventist din localitafe * ’ P° <“ 1'^an I°an, poreclit de săteni

In anul 1907, fiica lui Zeldeşan Petru „„  
se alatura bisericii adventiste şi împreună cuLT™ Maria (Prin căsătorie Cioltean), 
Casa lor din marginea satului, pe vatra unde stă I PerSOanc> cs‘c botezată la Şepreuş. 
Şomoşcheş de unde mesajul revenirii lui HAslos iT™  Ui Cosla'F cstc P' -nml loc, în 

Anul 1909 marchează convertirea Iui Qâh P a,nsmis nlai departe semenilor, 
am, sluga la Şepreuş, la Senii Indricău unde do (PăvăIa?X care a fost, câţ iva 
senp,unst.ee pe care le iubeşte şi ,e trăi şte untSC°Peră minunatele adevăruri 
Floare, şi Ardelean Vălean. Şta Un aa «na, târziu îi urmează şi soţ ia Gâb

In raportul statistic trimestrial din i ort ,,

l> " -31 dec. I9i3ţ

urează cu 21 de

i iq i7 r t  adventiste Gâb Gheorghe şi Maria a
Pârciului- In anul 1917, familia Gab arc o experienţ ă deosebită. Fiul lor Iacob este grav 
bolnav, nici un medic nu-1 poate ajuta pentru vindecare. Ţ inu Zeldeşan este chemat să 
sc roage pentru el. Dumnezeu asculta rugăciunea redându-i pc deplin sănătatea.

La 31 dcc. 1917 biserica adventistă din Şomoşcheş număra 14 membri. 
Vitregiile primului război mondial fac ca Cioara Ioan să fie câţ iva ani prizonier în 

Rusia, aici primeşte solia adventă, iar în anul 1920, când revine acasă se alătură

Şcoala

8.10.

bisericii.
în jurul anului 1920, intră în rândurile membrilor Bisericii adventiste Buduşca 

petru, iar în anii următori 1924-1925, Gâb Oniţ a şi Gâb Floriţ a, fetele lui Păvălaş.
în anul 1925 credincioşii bisericii adventiste din Cermei se ataşază la 

Şomoşchcş, funcţ ionând mai departe în biserica din Şomoşcheş. Casa de rugăciune era 
la Purica lângă vale, unde a funcţ ionat până în anul 1928, deşi acesta nu era adventist.

Din anul 1925 până în anul 1945, cele două localităţ i se adună împreună la 
rtă perioadă de câteva luni, în anul 1931, s-au adunat la Cemiei,

care

Şomoşcheş, doar 
apoi iar la Şomoşchcş.

în 25 dec. 1926, Gâb Pavel, un credincios deosebit din bisenca locala, 
este consemnat în Curierul Misionar nr. 3/1927 de

o seu

adoarme în Unstos, aceasta

i în po« ia Constanţ a, unâe a in,^

contact cu solia adventă, devine adventist Brânduşe Gheorghe 
.928 se alătură Bisericii Mcmete Petru (Pavălu Cucu'ui), concretizând in feluUcesta

hotărârea luată în prizonierat m locului de adunare de
pc care o arc in gara din Fagaraş. Anul 1928 n credinţ ă şi avea probleme
la Purica, în casa lor (la Pavălu Cuciilui), deşi era g ^ ^  ^ cra
cu soţ ia din cauza credinţ ei. De multe ori S , programului de închinare
foarte împotrivă îi tulbura, ţ esând la război, ocm Qaveta o bună credincioasă
dc la adunare, din Sabat. Dar anul 1937 o aduce Ş1 P ’ lui Pavel. Factorul

adventă, la 9 am dupa con ortodox din localitate,

h Seoreus la un maslu (rugăciune 
mCI m eod)Pîn căruţ ă au discutat despre 

pentru un bolnav, la care au participat mai mu \ pr » ^  a SpUS ca „daca ar fi să 
toate religiile din comună, analizându-le pe ieca „ ’ gjscrjca Va rămâne în casa familiei 
nc luăm după Biblie atunci sâmbătarii au dreptaie - a Iosâvi,
Mcmete până în anul 1934, când este mutata a Gâb pavel, a

Anul 1934 aduce în Biserică noi su. ’ jcnţe deosebite pe 
Gheorghe, precum şi pe Sas Todor în urma un ^
în familie după moartea fiicei lor, Lenuţ a. • Frenţ petru, iar in 19 , ţ1 ‘

în anul 1935 vin la credinţ ă Gab în Biserică pc Frenţ Flonţ a.

• loriţ ă, Mcmete Petru şi Cioara Ioan. Anu , şj furtiina in apa

Tarcc Flore şi Tuduca Flore, care sunt o Qatiţ a.
Iot în acest an este botezată la Bucureşti şi ^ jQC 0 mare 

în anul 1947, în parc, la Caste , leIuga,_
Participare din mai multe localităţ i învecim

cu Ţ inu, sc

ortodoxă, în Biserica 
determinant pentru decizia Savctei este pic 

care într-o duminică după masă, în timp ce :Rămâne aici 
crezul

Pârciului, Chiş 
care a avut-o

întâlnire religioasă cu 
vorbit desprede la Apateu a

publicat în revista
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— 1976 - Jigău Dumitru,
1976, martie - 1985, martie - Ban Ionel.
1985, martie - 1988, august, biserica este slujită de Conferinţ ă, prin pastorii: Maur 

si Memete Pavel.
^ 1988 septembrie- 1989, septembrie-Tolanloan,

, 939’ octombrie - 1990, mai - Moldovan Aron, 
iunie’ 1990 - 1994, septembrie - Jigău Emil, 
septembrie 1994-1998, aprilie - Iştoc Abel,
1998 mai - 2001, iulie - Sturz Ioan,
2001 august - 2006, august - Hărdălău Petru,
200b’ septembrie - 2009, iunie - Pop lonuc,
2009  ̂iul  ic - până azi (2013) - Tolan Ioan.

1969
a doua venire, a urmat apoi fratele Ban Pavel de a eu > pave] 
şi preotul Ti  teu, iar încheierea i-a revenit pasloru ui n 

asistenţ a.

primit cuvânta] 

entuziasmat

care a
, care a

vor aduna 19 ani şi opt luni, până în toamna anului 1973 când biseri se muta mtr-un 

loc special pregătit.
Anul 1972 a aprins sunetul Şomoşchelanilor de dorinţ a de a avea o casă de 

familia Memete Petru şi Silvia a pus la dispoziţ ie unrugăciune propie. In scopul acesta 
teren, prin donaţ ie, apoi toţ i împreună, primăvara, au pus mâna şi mij oacele necesare 
şi au început lucrările de construcţ ie la noua casa de rugăciune. De ciăciun în 1973, 
ajutaţ i foarte mult de secretarul consiliului local Nica Ioan, precum şi de inspectorul 
judeţ ean al cultelor, dl. Periam, s-a intrat în noul lăcaş de închinare. După mulţ i ani 
când botezurile se efectuau în alte localităţ i, în anul 1974 are loc primul botez în 

bazinul de botez din biserica locală. Anul 1974 a fost şi anul inaugurării locaşului dc 
închinare, ocazie la care a participat pastorul Bcmcr Ionel, secretar, din partea 
Conferinţ ei Sibiu, fanfara şi corul bisericii adventiste din Archiş.

In august 2004 au început lucrările de reconstrucţ ie a bisericii. în perioada 
2004-2006 serviciile religioase s-au desfăşurat din nou în casa Memete, acolo unde au 
mai fost între anii 1928 - 1934. Reconstrucţ ia bisericii se încheie în anul 2006, iar în 6 

iunie are Ioc inaugurarea, ocazie la care este prezenta conducerea Conferinţ ei Banat, 
pastorii: Mihai Maur, preşedinte, Narcis Ardelean, secretar şi Ionel Soponariu, 
trezorier. Din partea Uniunii dc Conferinţ e participă pastorul Lucian Cristescu, 
secretarul asociaţ iei pastorale,

Biserica Adventistă din Şomoşcheş de-alungul perioadei ei de existenţ ă, de mai 
bine de 100 de ani, a avut cursul ei

Istoric întocmii de Petru Hărdălău 
şi Pavel Memete

Şomoşcheş, 17 august 2013

w . . . cu experienţ e fericite, înălţ ătoare, dar şi cu
încercări şi dificultăţ i prin care Vrăşmaşul a vrut să zădărnicească lucrarea lui 
Dumnezeu. D,n Şomoşcheş au plecat în diferite localităţ i în tară dar si în străinătate, 
mu ţ , credincioşi mult, alţ ii aşteaptă în patul de (ărînă să sune trâmbiţ a învieri,. Astăzi 
b.ser ca adven ista din Şomoşcheş numără 26 de membri. în Biserică cu anii în urmă 
au cântat coru , orchestra fanfara De airi < ca’ cu ami inHărdălău şi P„el M-î tia P“ “ *

Beniamin Stan. ' g dacm,le Piloni: Emil Dulgherii şt

Şomoşcheşul cu lumini şi umbre 
încă să salveze oameni! este locul iubit dc Dumnezeu, unde EI vrea

In anii dc început ai lucrării au sluiit ?n - • „  .
Şomoşcheş pastorii: Motorca, Matcescu si IWc A°"a ?l 111 biserica adventistă din 

1927-1930 - Rădulescu Ioan, Au U,mat aP0l:

1930-1935 - Roibescu,
1935 -1940 - Cionca Filip,
1941- 1950 - Crişan Pavel.
1951 - 1955 - Şamotă Constând 

Gheorghc.
1955 

Gheorghc,
1962 - 1969 - Andreescu Ionel,

n> o scurtă 

- 1962 - Secui Petru, ajutat un scurt

perioadă Cazan Gheorghc şi Baciu 

tlmp de Roşea Viorel şi Dărvăşan
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CAPITOLUL IX c o l o n ia  a v r a m
ia n c u d e c e r me i

9.1. Repere generale ale Coloniei Avram I 
Administrativ, colonia Avram lancu, face P3rtC 3 comunci Cermei 

arc în componenţ ă Cermeiul şi Şomoşcheşul’ P C ™ comuna Cermei, care mai 

Localitatea Avram lancu e aşezată în stânga şoselei A™h XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr  
peD.J- 793, fund la 4 km de Cermei şi 2 km de Vasik GoMi^’ ' VaS‘ 'e G°’dlŞ" Bel'U 

Este la 70 km de Arad, 5 km de Gara Cermei şi 6 km de şoseaua R,!„, -r 
Reperelc geografice sunt 46°32’58”  latitudine nordică si 2MV4?-> w  

Aşezarea în longitudine estică Încadrează comuna Cermei,’  matematietaal'doneafos 

orar de mer.dtanu Greenw.ch, totuş, continental, comuna şi zona noastră fac part dn 

fusul orar al Insuki Şeipilor dm Marea Neagră, fus orar care este adaptat în toată 
Roman,a. Astfel s-a stabilit ora of,cală. In ultimii ani, În întreaga Europă inclusiv în 

România, primăvara şi toamna se decalează înainte şi înapoi cu o oră stabilimentul orei 
oficiale.

9. 2. Constituirea satului

Despre Cermei se cunoaşte că este atestat ca localitate, în anul 1429, 
Şomoşcheşul arc prima atestare documentară la 1213, satul Avram lancu este o 
localitate nou constituită între anii 1924-1928.
După desăvârşirea Marii Uniri de la 1918, în toată Transilvania, Craiova şi Banat au 

avut loc multe transformări administrative, sociale, funciare, juridice, şcolare, 
medicale, pentru toate domeniile de activitate şi viaţ ă. Un alt factor deosebit de 
important în constituirea localităţ ii Avram lancu îl reprezintă reforma agrară din 1921- 
1925, care a avut efecte pozitive în dezvoltarea comunităţ ilor rurale şi asupra multor 

gospodării ţ ărăneşti din toată Transilvania.
Vatra satului s-a trasat pe pusta înscrisă într-o hartă din anul 1901 cu numele 
Giogcasca, în dreapta canalului Bcliu-Batăr şi în stânga aşezării Mocirla (Vasile

Ooldiş). Harta este în Muzeul Satului Şomoşcheş.
9.3. Populaţ ia şi evoluţ ia social-cconomică a localităţ ii Avram lancu 
La constituirea localităţ ii în anii 1926-1927 s-au stabilit 37 de fam,In de moţ , 

yeniţ i din Garda, Scărişoara, Neagra (atunci judeţ ul Turda, azi judeţ ul Albai 
înlr-un interviu realizat dc prof. Ioan Nagy în anul 200 cu e0 ’atîn Cermei
ŞO de ani, chiar înainte dc deces, acesta a povesti că Ineului unde
h s-au distribuit 13 jugăre de pământ agncol, spre
coloniştii stabiliţ i au primit câte 8 jugăre de teren a®r'C°jt consemnat că locuitorilor din 

Din documentele de agricultură studiate am g co" dogăritul şi
Avram lancu li s-au asigurat şi lemene dm pădurea Belm pentr P

ciubăritul, meseriile lor străvechi. . si iegUme şi -
Dar odată stabiliţ i în câmpie au cultivat cerca ş 

agricultori destoinici. .. Avram lancu s-a încadrat în munca şi
în deceniile următoare fiecare familie in marĉ renumită în zonă. 

v,aţ a socială şi economică a comunci Cermei, o c° Cermei, implicit peste Avram 
Al doilea război modial a adus şi Pcsl̂  scplcmbric 1944 apoi refugieri ale 

Iancu. treceri dc trupe, lupte în zonele Cermei «jerderi materiale datorate trcccru 
Populaţ iei spre Beliu, Cărând şi nu în nuca ^  ulc- mina, cartofi, gâmi,
hupclor ruseşti rechiziţ ionărilor şi continui11

i s-au format ca
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raţ e, gâşte ale populaţ iei din Cermei, Avram Iancu şi Şomoşcheş, pentiu front.
Instaurarea în anul 1945 a guvernământului Dr. Petiu Gioza piecum şi un şjr(je 

reforme aşa zis „democratice şi populare” impuse de ocupaţ ia sovietică în anii 194*7 
1949 au dus la instaurarea regimului socialist-comunist caracterizat prin:
Constituirea asociaţ iilor agricole GAC şi CAP-uri;
SMA-uri în fiecare localitate mai mare (mulţ i bărbaţ i din Avram Iancu au lucrai la I45 

Cermei, SMA Cermei, făcând naveta pe jos, pe bicicletă sau cu alte mijloace 
(băşeraca);
Femeile au lucrat şi ele la CAP sau fermele de la I.A.S. Cermei.
In 1965 într-o statistică de la Primăria Cermei se consemnează că valoarea clădiri' 
Cooperaţ iei de Consum din Avram Iancu (construită în 1957) este de 5.500 lei 
Şcolii cu clasele I-JV este de 16.500 lei (construită după anul 1960).
In anul 1964 erau în registrul agricol 64 de poziţ ii cu un număr de 121 bărbaţ i 91 
femei iar plecaţ i erau 10 bărbaţ i şi 5 femei.
In anul 1972 existau tot 65 de locuinţ e familiale i 
era de 67,7 %. 
în anul 1973

cercul cultural Cermei Circumscripţ ia 17. A  activat 
Dcta Gcorge, apoi învăţ ătorul Popovici Ioan, între anii 1927 ioan a - 
în anul 1932 a funcţ ionat ca dascăl suplinitor şi încenător ?3° p3na
transferă la Şomoşcheş şi apoi la Cermei unde va deveni un XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn\on \CaK.Se.

şcolare în comuna Cermei. Din anul 1932 până în anul 1934 va lucrata «tor 

Popovici Vas,lc. In catalogul şcolar al anului 1932-1933 sunt înscrişi ca elevi în clasele 
I-VI1, următorii:

Cârjca Adrian clasa I 
Lazea Avram clasa I 
Lazea Paraschiva clasa I 
Tolca Eva clasa I 
Lazea Valcria clasa I 
Suciu Eva clasa I 
Gligor Saveta clasa I 
Hancş Paraschiva clasa a Il-a 

Avram Ghcorghe clasa a Il-a 

Giurgiu Elisci clasa a Il-a 

Giurgiu Nicolae clasa a Il-a 

Lazea Iosif clasa a Il-a

ca învăţ ător între anii 1924-1927

Suciu Sântioana clasa a IlI-a  

Condrea Elena clasa a IlI-a  
Câijea Zamfira clasa a IlI-a  
Lazea Iosif clasa a IlI-a  

Lazea Lucreţ ia clasa a Il-a 
Lazea Sofia clasa a IlI-a  

Lazea Traian clasa a Vl-a 
Avram Nicolae clasa a V-a 
Bortoş Aurelia clasa a V-a 
Cârjca Augustin clasa a V-a 
Lazea Iosif clasa a Vl-a 
Avram Nicolae clasa a IlI-a

iar a

gradul de electrificare a localităţ iiiar

s"a amenajat nou! Magazin mixt din Avram Iancu şi Căminul Cultural

~ f ■ trenovare completă a Căminului cultural. 1 P

9.4. Şcoala IHGFEDCBAd i n  Colonia Avram Iancu, comuna Cermei

r ***#■ -bunelor moravuri si ordinei publice în srni°i ?8' ,Speciaic ?' nu va 11 contrar
primar fiind obligatoriu. Comunitatea şi judeţ ele In h lnVă|ărnântul era gratuit> ccl 
lipsiţ i de mijlocc materiale. Ş J 1 or da aJutoare şi înlesniri copiilor

La 26 iulie 1924

Gligor Zoriţ a clasa a III-a
Statistica de sfârşit de an şcolar 1932-1933, consemnează: înscrişi 38 copii, 18 

9 elevi; clasa a Il-a- 4 elevi; clasa a III-a- 9 elevi, Clasa abăieţ i şi 20 dc fete, Clasa I 
IV-a- 4 elevi; clasa a V-a- 7 elevi şi clasa a Vl-a- 5 copii.

în anul şcolar următor au fost înscrişi şi au frecventat:
Lazea Iosif cls. a III-a 
Lazea Zamfira cls a III-a 

Lazea Traian cls. a IV-a 
Gligor Zoriţ a cls. a IV-a 
Suciu Sântioana cls. a IV-a 

Candrea Elena cls. a IV-a 
Lazea Lucreţ ia cls. a IV-a 

Bortoş Teodor cls. a V-a
Candrea Ghcorghe cls. a V-a

Ionele Saveta cls a V-a 

Lazea Rafila a V-a 
Avram Nicolae a Vl-a 
Cârjea Augustin a Vl-a
Gligor Teodor aVI-a

Lucreţ ia a VlI-a

Tolca Vasilc cls.I 
Lazea Maria cls.I 
Cândca Vasile cls.I 
Lazea Traian cls.I 
Jurj Romulus cls.I 
Ana Gaftca cls.I 
Lazea Valeria cls.I 
Cârjca Adrian cls. a 11-a 
Hancş Paraschiva cls. a 11-a 
Ionele Sântioana cls. a Il-a 

Lazea Avram cls. a II-a 

Lazea Paraschiva cls. a Il-a 

Suciu Eva cls a Il-a 

Gligor Saveta cls a Il-a 

Lazea Iosif cls a Il-a 

Avram Ghcorghe cls. a Il-a 
Jurj Elisabeta cls. a III-a  

Jurj Nicolae cls. a III-a  

Cârjca Zamfira cls. a III-a  
Lazea Sofia cls. a III-a  . .

Pentru anul şcolar 1936- 1937 sta îs 
Clasele 1- IV: Băieţ i- 14, Fete- 10, Total L ;

a apărut noua „Lege a învăţ ământului nri
primar” care avea stipulat înstructură:

- şcoala de copii mici (grădiniţ a):
- şcoala primară;
- şcoli şi cursuri pentru adulţ i;

La terniinarea cSÎ prima^dttllmcîf1'21331' ?‘ anormali’ educabili), 

finalizau cu examen de şapte clase şi se elibera ^ Umia Un c^u trci clase care sc
Am punctat mai sus că pentru buna organizam îî-1 ° diPlomă- 

a constituit Revizoratul Şcolar Arad. prjm,., Ş"ndrumare a şcolilor de stat s-
instituţ iei şi activând cu succese remarcabile n 1CVlzo[ Şc°lar aflat la conducerea
Moldovan. Ca organ de informare a învăţ ători ̂*ărâm> merită a fi amintit, Iosif
publicaţ ia Şcoala primară”  (primul număr a anăm! i01 i m revizoralul Arad a apărut

şi CU mândrie locală trebuie amintft Tc I92»-

circumscripţ ia nr. 17”  iar postul de subrevizo, a fn™eiUl a fost numit „Subrevizorat-
°S atnbuit ]ui Ioan Tau, prin decizii

Avram 
Jurj Romul a VII-a  
Ana Gaftea a VII-a  

Total băieţ i :16 

Total fete :20ale ministerului.

ză următoarele:colară consemnca
a Şcolarizat în anul şcolar 

scris pe tabelul dascălilor din
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Clasele V-VII:  Băieţ i- 9, Fete- 7 , Total 16;
învăţ ătorul clasei a fost Dumitru Moşilă.
Catalogul consemnează următorii elevi:
Belei Elena cls.I
Lazea Teodor cls.I
Matei Iosif cls. I
Cârjea Finica cls.I
Gudiu Elena cls.I
Haneş Maria cls.I
Haneş Remus cls.I
Ionele Traian cls.I
Lazea Ilie cls.I
Lazea Leontin cls.I
Suciu Maria cls.I
Tolca Ioan cls.I
Vulturar Nicolae cls.I
Ana Gaftea cls. a Il-a
Belei Maria cls. a Il-a
Gligor Elisabeta cls. a Il-a
Gligor Lucrcţ ia cls. a Il-a
Haneş Ioan cls. a Il-a
Lazăr Irimie cls. a Il-a
Matei Ilie cls. a Il-a
Suciu Maria cls. a Il-a
Suciu Gheorghe cls. a II-a
Jurj Romul cls. a II-a
Cârjea Alexe cls. a III-a

Lazea Avram cls. a Vil-a
Paraschiva cls. a Vil-a

Matei Ilie  cls. a Vil-a
Haneş
fn centrul de comuna Cermei a funcţ ionat începând din 1925 
o mai bună formare a ucenicilor din Cermei.

în anii şco'|*ri următori adică 1939-1940; 1940-1941; 1941-1942 acelaşi 

învăţ ător Dumitru Moş, a a şcolar,zat 49 de elevi în clasele 1-7 doar că num m 

etevilor repetenţ i de 25 .ar ce a promovaţ ilor de 23, un număr de 8 elevi părăsesc 
şcoala d,n Avram lancu in condtţ nle an,lor de război şi de strămutări ale multor familii  
din Transilvania.

Dumitru Moşilă s-a transferat la Şcoala Primară Cermei, unde 
în calitate de director al şcolii.

E bine să ne reamintim că în anii de război 1944, în Cermei au fost cantonate două 
şcoli mari una din Tăigu Mureş şi una din Botoşani asigurânduse cantina şcolară pentru 
cei refugiaţ i şi pentru elevii săraci sau orfani din Cermei.

în anul şcolar 1943-1944 învăţ ător şi director al şcolii din Avram lancu a fost 
Mihai Coroliuc, numărul şcolarilor a fost de 48, dintre care 21 băieţ i şi 27 fete iar la 

sfârşitul anului şcolar fiind promovaţ i 11 băieţ i şi 15 fete adică 26 de elevi.
Anul şcolar 1944-1945 clasa e condusă din nou de învăţ ătorul Dumitru Moşilă, 

statistica consemnând: înscrişi 23 băieţ i,30 fete, promovaţ i 13 băieţ i, 11 fete, repetenţ i 

9 băieţ i şi 18 fete adică din totalul de 53 de înscrişi au promovat 24 de elevi.
Anul şcolar 1946- 1947 a funcţ ionat ca învăţ ător şi director al şcolii din Aram 

lancu , Ioan Gcorgescu, iar matricola,
Gândea Maria cls.I

o şcoală de ucenici pentruGâb Ioan cls. a III-a  

Lazea Marin cls. a III-a  

Tolca Vasile cls. a III-a  

Creţ u Avram cls. a IV-a 

Cârjea Alexandu cls. a IV-a 

Gligor Elisabeta cls. a IV-a 

Jurj Ruxanda cls. a IV-a 

Lazea Traian cls. a IV-a 

Lazea Valeria cls. a IV-a 

Negrea Iosif cls. a IV-a 

Lazea Paraschiva cls. a V-a 

Cârjea Adrian cls. a Vl-a 

Dobra Iosif cls. a Vl-a 

Dobra Sofia cls. a Vl-a 

Haneş Paraschiva cls. a Vl-a 

Lazea Zamfira cls. a Vl-a 

Lazea Avram cls. a VI-a 

Suciu Eva cls. a Vl-a 

Gligor Zoriţ a cls. a Vll-a  

Jurj Nicolae cls. a VJI-a 

Jurj Elisei cls. a VII-a  

Lazea Lucreţ ia cls. a VII-a  

Lazea Iosif cls. a VII-a

va funcţ iona mulţ i ani şi

consemnează următorii înscrişi:
Bortcş Avram cls. a IV-a 
Ionele Elena cls. a IV-a 
Ionele Ioan cls. a IV-a 
Jurj Lucreţ ia cls. a IV-a 
Lazea Elisabeta cls. a IV-a 

Lazea Viorel cls. a IV-a 
Matei Elisaveta cls. a IV-a 
Vulturar Rafila cls. a IV-a 

Tolca Mihai cls. a V-a 
Lazea Paulina cls. a V-a 
Matei Gheorghe cls. a Vl-a 

Lazea Teodor cls. a Vl-a 

Haneş Pavel cls. a Vl-a

Ionele Maria cls.I 
Lazăr Eva cls.I 
Marcu Viorica cls.I 
Negrea Cornelia cls.I 
Suciu Elena cls.I 
Gândea Ioan cls. a II-a 

Haneş Iie cls. a II-a 

Cârjea Silvia cls. a II-a 

Jurj Maria cls. a II-a 

Marcu Maria cls. a III-a  

Haneş lulia cls. a III-a  

Haneş Aurora cls. a III-a
Lazăr Sofia cls. a III-a  A .rtnn,| A|eXe

Anul şcolar 1947- 1948 e condus de rnvaţ al

înscrişi în clasele l-V  au fost următorii:
Horlcş Zamfira cls. I 
Haneş Minerva cls. I 
Mateiaş Minerva cls. I 
Suciu Rafila cls. I 
Cândea Maria cls. a II-a 

Ionele Maria cls. a II-a 
Haneş Avram cls. a II-a 

Lazăr Eva cls. a II-a

următorii copii din Colonia Avramlancu'lnVaîator’ Dumi,ru M°Şilă instruieşte şi educă 

Bartoş Maria cls.I 
Lazea Lucreţ ia cls.I 
Haneş Maria cls.I 
Suciu Victoria cls.I 
Tolca Ioan cls.I 
Belei Elena cls.I 
Cârjea Finica cls.I 
Gudiu Elena cls.I 
Haneş Remus cls. a II-a 

Haneş Ioan cls. a II-a 

Lazea Lcontina cls. a II-a 
Lazea Ilie cls. a II-a 

Suciu Mariana cls. a II-a 
Suciu Maria cls. a II-a 

Suciu Gheorghe cls. a II-a 

Vulturar Nicolae cls. a II-a 
Gaftea Ana cls. a III-a

™g°r Elisabeta cls. l  IZ  
Gligor Lucreţ ia cls. a III-a  

Jurj Romul cls. a III-a  
Lazăr Irimie cls. a III-a  

Cârjea Alexe cls. a III-a  

Lazăr Maria cls. a IV-a 

Tolca Vasile cls. a IV-a 

Creţ u Avram cls. a V-a 

Candrea Cantcmir cls 

urj Ruxanda cls. a V-a 

azea Traian cls. a V-a 

aijea Alexandru cls.a V-a

«fcss:****
Dobra Iosif cl 
Cârjea Adri

a III-a

Ciumacu iar elevii

Suciu Elena cls. a Il-a 
Marcu Maria cls. a II-a 
Cândea Ioan cls. a III-a 

Haneş Ilie  cls. a III-a 

Haneş Aurora cls.
Iulia cls. a IV-a 

a IV-a

. a V-a

. a IV-a

Haneş
Jurj Maria cls.
Lazăr Sofia cls. a IV-a

a V-a 
s- a VII-a  

nan cls. a VII-a
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Matei Saveta cls. a V-a 

Vulturar Rafila cls. a V-a
Marcu Maria cls. a IV-a 

Jurj Lucreţ ia cls. a V-a 

Lazea Hlisabeta cls. a V-a 

In domeniul învăţ ământului ideologia noului regim democrat popular se impune pj-j 
legea din anul 1948. Principiile fundamentale ale noii societăţ i se referă la următoarei  ̂
aspecte: - laicizarea şcolii; C

“  politizarea învăţ ământului;
- intoducerea obligatorie a studiului limbii  ruse;
- rusificarea conţ inutului manualelor şcolare;
- sprijinirea de către dascăli a colectivizării agriculturii;
- introducerea practicii agricole şi a muncii în ateliere.

Aşa se explică şi desprinderea totală a şcolii de biserică, elevii şi dascălii 
neavând voie să frecventeze cultele religioase, de nici un fel. Manualele au fost trad 
din limba rusă iar metodicile de predare erau şi ele de nuanţ ă socialistă rusă.

Şcolarii erau cuprinşi în organizaţ ii politice: şoimii patriei, cei din grădiniţ ă si 
apoi în organizaţ ia de pionieri, cei din clasele 1I-VIII,  şi U.T.C. pentru elevii de 

şi facultate sau şcoli profresionale. Cu ei se organizau spectacole si concursuri 
culturale sportive şi acţ iuni patriotice. ' Sun

în acest an şcolar se organizează şi cursuri de alfabetizare pentru cei care n an

consideraţ i -S fI -'IV .SaU.au întreruP‘ ?coala având astfel studii incomplete, fiind  
consideraţ i ca nu ştiu citi şi scrie. Aceste cursuri erau organizate 
lunile de iarnă învăţ ătorul 
P.C.R.

Clasa I 
Aurelia Suciu Lucreţ ia 

Tolca Viorica 

Câijea Ironim

Avram 
Haneş Rucsanda 
Haneş Petru 

Jurj Vasile 

Copil Floare 
Mocanu Elisabeta 
Pasca Teodor 
Suciu Gheorghe

Clasa a Il-a

Clasa a III-a
Haneş Zoriţ a 
Lazea Lenuţ a 
Lazea Cantemir 
Matei aş Gheorghe 
Negrea Vasile 
Petruşe Valeria

Avram Vasilie 

Batea Bujor 
Jurj Ioan 
Lazăr Avram 

Lazăr Minerva

Clasa a IV-a
Jurj Vasile 
Lazăr Gherasim 
Mocanu Teodor

usc

clasa 1, 
liceu Catalogul anului şcolar 1954- 1955 consemnează doar elevii din clasele I- III:

Clasa I 
Cârja Iustina 
Cârja Zaharia 
LazărIoan 
Lazic Flore 

Mateaş Victoria 

Marc Pcrsida 
Suciu Valeria 
Tolca Elena

Lazăr Floarea 
Mocanu Elisabeta 
Paşca Teodor 
Suciu Gheorghe

Clasa a III-a

seara şi mai mult în 
acestui curs de alfabetizare fiind, Ciumacu Alexe membru

La aceste cursuri de alfabetizare 
promovate.

Avram Vasile 
Bâtea Bujor 
Cârja Ieronim 
Jurj Teodor 
Lazie Minerva 
Lazăr Avram 
Suciu Lucreţ ia 
Tolca Viorica

au participat 26 de persoane, 25 fiind declarate ca

Teodoru'DumitiTcare ^tt'oTt 2”  bătătorul

elevi: ' 1 ln caie au frecventat şcoala următorii
Clasa a 11-a 

Avram Aurelia 

Haneş Ruxanda 
Haneş Petru 
Jurj Vasile

Costea Elena cls. I 
Lazăr Rafila cls. I 
Borteş Zamfira cls. a II-a 
Dobra Aurel cls. a II-a 

Haneş Minerva cls. a II-a 
Mateiaş Minerva cls. a II-a 
Suciu Rafila cls. a II-a 

Cândea Maria cls. a III-a

Cârjea XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^  ™Storii:

Haneş Traian cls. I Lazăr Rafila cls. w.
Jurj Constantin cls. I Borteş Zamfira cls.
Suciu Maria cls. I  Dobre Aurel cls.
Costea Elena cls. a II-a Suciu Rafila cls.

La cursurile de alfabetizare au mnfr-UC'^aSile c!s' 

promovate. In anii următori ca dascăl si director „T , ° pcrsoane carea au fost Şi 
Mana Tuduce, din Mocirla. Au fost înScrisi în ŞC° " d,n Avram Iancu, a funcţ ional 
următorii: SCn?‘ matr.cola anului şcolar 1953-'1954

Haneş Avram cls. a III-a  

Ionele Maria cls. a III-a  

Lazăr Eva cls. a III-a  
Suciu Elena cls. a III-a  

Marcu Viorica cls. a III-a  
Cândea Ioan cls. a IV-a 

Haneş Ifi e cls. a IV-a

a condusŞi în anul şcolar 1955-1956 învăţ ătoarea Tuduce Maria din Moc.rla 

Şcoala Avram Iancu, având înscrişi clasele I- III:

Lazic Floarea 
Lazăr Nicolae 
Suciu Valeria

Clasa 1
Avram Lucian 
Bâtea Rovin 

Haneş Elena 
Jurj Mircca 

Lazea Ioan 

Marc Persida 
Suciu Elena

Tolca Elenaa II-a
Clasa a III-a

a IV-a 
a IV-a 

a IV-a 

a IV-a

Avram Aurelia 
Haneş Ruxanda 
Haneş Petru 
jurj Vasile 
Lazie Floarea 
Mocanu Elisabeta

Clasa a II-a 
Cârjea Zaharia 
Câijea Iustina
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Suciu Gheorghe

Pe antetul ştampilei şcolii era specificat: Şcoala Primară Avram 

Ineu, Regiunea Arad.
în anul şcolar 1961-1962 funcţ ionează ca învăţ ător- director, la 

Avram Iancu, Iuliana Stoica, care va instrui şi educa un număr de 

următoarea componenţ ă:

Pasca Teodor
Belei Gheorghe 
Hancş Elena 
Suciu Eugen 
Suciu Teodor 
Tolca loan 
Bclei Voichiţ a 
Cârja Gheorghe

La sfârşitul anului şcolar toţ i au fost promovaţ i.
în anul şcolar 1965-1966 îşi începe cariera didactică, dascălul Lucian Goldis, 

originar din Mocirla ş. care va funcţ iona cea mai lungă perioadă de timp din activitatea 
vreunui dascal la Şcoala Avram Iancu. In acest an localitatea Avram Iancu avea în 

componenţ ă 64 dc poziţ ii locuite, 121 de bărbaţ i şi 93 de femei fiind  consideraţ i plecaţ i 
în acel an, 10 bărbaţ i şi 5 femei (ARHIVA  PRIMĂRIEI CERMEI DOSAR 1966)

Cârja Dorel 
Creţ Munteanu 
Lazea loan 
Matei Elena 
Pasca Vasile 
Juij Gheorghe

lancu, Rai

Şcoala din 
e,evi ;n

°nul

Mateiaş Marian

Clasa a III-a
Clasa I
Belci Voichiţ a 
Cârja Gheorghe 
Cârja Ionel 
Jurj Gheorghe 
Creţ Munteanu 
Lazea loan 

Matei Elena 
Pasca Vasile

Avram Paulina 
Creţ Ana 

Jurj loan

Clasa a IV-a 

Matei Sarafiana 
Lazea Petru 
Petruşa loan 

Suciu Gheorghe 
Tolca MarinXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

La S^r;'tul.anului şcolar toţ i elevii au fost promovaţ i iar înv. Stoica Iuliana s-i 
transferat la Grădiniţ ă Cermei ca educatoare şi mai apoi ca învăţ ătoare 

In anul şcolar 1962-1963 
Maria Tarcea. Acestea au fost:

în catalogul clasei sunt înscrişi: 
Clasa I

Costca Rodica Elena

Han Liviu
Vulturar Lenuţ a 
Jurj Vasile

Clasa a H-a 
Haler Elisabela

Han Lcontin 

Jurj Li  via
Clasa a III-a

Cârjea Mariana 
Creţ MihaiClasa a Il-a

de 18 elevi au fost îndrumaţ i de cătreun număr Clasa a IV-aCreţ Cornelia 
Costca Vasile 
Matei Gheorghe 
Negrea Viorel 
Suciu Emilia 

Tolca Constantin 
Tolca Nicu

Belei Gheorghe 
Haneş Elena 
Suciu Eugen 
Suciu Teodor 
Tolca loan

Clasa J
Belei Gheorghe 
Haneş Elena 
Suciu Eugen 
Suciu Teodor 
Tolca loan

Creţ Marian 

Jurj Gheorghe 
Lazea loan 

Matei Elena 
Pasca Vasile Iov 

Mateiaş Maria 

Avram Paulina 
Creţ Ana 

Jurj loan 

Matei Sevastian

promovaţ i şi rcânscrişi în anul şcolar

Toii elevii au fost promovaţ i la evaluarea de sfârşit de an şcolar, 
în anul şcolar 1966-1967 au fost înscrişi şi au frecventat şcoala 17 elevi sub

conducerea aceluiaşi înv. Goldiş Lucian.
Haneş Ionel 
Lazea Maria 

Tolca Zcnovia 
Costca Rodica 
Han Lcontin 

Jurj Li  via 

Creţ Cornelia 
Costca Vasile

Clasa a II-a 
Belei Voichiţ a 
Cârja Gheorghe 
Cârja Dorel

Suciu Emilia 
Tolca Constantin 
Tolca Nicu 
Han Liviu  
Vulturar Lenuţ a 
Jurj Vasile 
Cârja Mariana 
Creţ Mihai

frecventai şcoala următori
Clasa a III-a 
Costca Rodica 
Han Leontin 
Juij Liviu
Tolca Nicu
Clasa a IV-a

IQ67 ut*  S®r?,tul anului ?colar toti au fostIHGFEDCBA

ă s r o8 â n d u , i- “ 2 “ p i i d " ' * “ ^
Creţ Mihai

In anul şcolar 1964-1
a Il-a-2, clasa a m-a-5, clasa a IV-a- 8VeiUaU ŞCOala 25 dc elev' astfel: clasa 1-10, clasa

Creţ ComeTai?iînCatal0gaparUrniător” -- 

Costca Vasile 

Matei Gheorghe 
Negrea Viorel 
Suciu Emilia 

Tolca Constantin

Negrea Viorel ii 16 elevi:
Anul şcolar 1967-1968au

Clasa I 
Bobrca Petru 
Clasa a II-a 

Haneş Ionel 
Lazea Maria 

folca Zenovia

Tolca Nicu 

Han Liviu  

Vulturar Lenuţ a 
Jurj Vasile 

Cârja Mariana 
Creţ Mihai
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Tolca Constantin 
Han Li  viu 

Vulturar Lenuţ a 
Jurj Vasile

începând cu anul şcolar 1968-1969, numărul de şcolari scade simţ itor 

în 1968-1969 frecventează cursurile doar 9 elevi:
Dobrca Aurica 

Dobrea Petru 
Haneş Ionel 
Lazea Maria 

Tolca Zenovia

Creţ Cornelia 
Costea Vasile 

Negrea Viorel 
Suciu Emilia

Lazea Maria 

Suciu Dorel 

Cls a III-a  
Dobrea Dan 

Haneş Maria 

Tolca Mihai Eugen
Anul şcolar 1973- 1974 au fost înscrişi 16 elevi 

clasa a IlI-a şi 3 în clasa a IV-a 

Cândea Ofelia Monica 

Dobrea Violeta 

Haneş Lucian 

Haneş Rodica 
Vulturar Nicolae 
Haneş Iulia 

Jurj Fclicia 

Ionele Ionică Ilie
începând cu anul şcolar 1974-1975 din nou au crescut efectivele de elevi în 

concordanţ ă cu politicile demografice ale statului socialist.

Cls. a IV-a 

Cligor Florentin 
Haneş Pavel Vestian 
Haneş Traian Vestian 
Suciu Dan

astfel câ

Costea Rodica 
Han Leontin 

Jurj Li  vi  a 

Tolca Nicu
5 în cls. I, 3 în cls. a II-a, 5 în

Dobrea Ionel 
Haneş Vasile Eugen 
Lazea Rodica 
Lazea Maria 
Suciu Dorel 
Haneş Maria 

folca Mihai Eugen

Anul şcolar 1969-1970
Suciu Dan Dobrea Petru 

Haneş Ionel 
Lazea Maria 

Tolca Zenovia

Gligor Florentina Lavinia 

Haneş P. Sevastian 
Haneş T. Sevastian 
Dobrea Aurica

Au frecventat şi au promovat 4 elevi cls. I, un elev cls. a Il-a 
a şi 3 elevi cls. a IV-a.

Anul şcolar 1970- 1971 au frecventat 9 elevi si

un elev cls. a III-

şi au promovat toţ i 9.
Haneş Rodica 
Clasa a IlI-a 
Vulturar Nicolae 
Haneş Iulia 
Jurj Felicia 
Ionele Ionică Ilie 
Clasa a IV-a 
Dobrea Ionel 
Haneş Vasile Eugen 
Lazea Rodica 
Lazea Maria 

Suciu Dorel

Clasa I
Cârjca Marinela 
Bclci Dorin Iosif 
Gligor Florica 

IIaneş Florinei 
Haneş Rcmus 
Ionele Violeta Dorina 

Ruj eseu Dorica 

Clasa a Il-a 

Cândea Ofelia 

Dobrea Violeta

Cls.I
Haneş Maria 

Dobrea Dan 

Tolca Mihai Eugen 
Cls. a II-a 

Gligor Florentina 
Haneş P. Sevastian

Anul şcolar 1971-1972,

Haneş T. Sevastian 
Suciu Dan 

Cls. a IlI-a  

Dobrea Aurica 

Cls. a IV-a 

Dobrea Petru

13 elevi înscrişi, frecvenţ i şi promovaţ i:

Tolca Mihai Eugen 
Cls a III-a  

Gligor Florentina 
Haneş P. Sevastian 
Haneş T. Sevastian 
Cls a IV-a 

Suciu Dan 

Dobrc Aurica

Cls.I

Dobrea Ionel 
Haneş Vasile Eugen 
Lazea Rodica 
Lazea Maria 
Suciu Dorel 
Cls a II-a 

Dobrea Dan 

Haneş Maria

Haneş Lucian
Anul şcolar 1975-1976

Rujescu Dorica Natalia 

Clasa a III-a 
Cândea Ofelia Monica 
Dobrea Violeta 

Haneş Lucian 
Haneş Rodica
Vulturar Nicolae

Clasa a IV-a 
Haneş Iulia 
Jurj Felicia 
Ionele Ionică Ilie 

Negrea Radu 
Negrea Mariana

Clasa I
Haneş Nicolae 
Cârja Radu Vasile 

Haneş Ilie Binu 

Han Aurelia 
Mocanu Teodor 
Teaha Daniela 
Clasa a II-a 

Hclci Dorin Iosif 
Gligor Florica 
Haneş Florinei 
Haneş Rcmus 
Ionele Violeta Dorina

Anul şcolar 1972- 1973

Cls I
Haneş Iulia 

Jurj Felicia 

Ionele Ionică Ilie

Cls a II-a 

Dobrea Ionel 
Haneş Vasile Eugen 
Lazea Rodica
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Anul şcolar 1976-1977 Anta Dorel-Ionel 
Borteş Mariana 
Cârja Dorin 
Morga Nicoleta 

Jurj Marin 

jurj Ancuţ a 
Avram Gheorghe 
Gândea Ionică 

Haneş Vasilică 

Jurj Ionică 

Jurj Coslică 
Lazea Ion- Radu 
Lazăr Avram 

Suciu Marcela

cls.I
cls.I
cls.I
cls.I
cls.I
cls.a Il-a 

cls.a 11-a 
cls.a IlI-a  

cls.a III-a  

cls.a IV-a 

cls.a IV-a 

cls.a IV-a 

cls.a IV-a 

cls.a IV-a 

cls.a IV-a

Mocanu Ioan Han Aurelian 

Mocanu Tudorică Teodor 
Negrea Mariana 
Negrea Radu Vasile 

Teaha Daniela

Icaha Ioan Sorin 

Haneş Mărioara 
Borteş Nicolac 
Cârja Radu 
Haneş IIie Binu

Anul 1977-1978

Clasa I
Cândea Ionică 
Haneş Vasile 
Jurj Ani  ca 

Jurj Constantin 
Lazea Radu Ion 

Lazăr Viorel 
Suciu Marcela 
Clasa a II-a 

Haneş Maria 
Mocanu Ioan 
Borteş Nicu 

Mocanu Tudor 
Clasa a III-a

Negrea Radu 
Negrea Mariana 
Cârja Radu Vasile 

Han Aurelian 

Haneş Binu Ilie  

Clasa a IV-a 

Belei Dorin 

Gligor Florica 

Ionele Dorinica Violeta 
Haneş Florin 

Haneş Remus 
Teaha Daniela 
Teaha Sorin

Negru FlorentinXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

învăţ ătoru l Lucian Goldiş în slijba comunităţ ii din Avram lancu 
Fiu al salului Mocirla, cum îi place doar lui să amintească, învăţ ătorul 

pensionar, Lucian Goldiş, ne prezintă un succint C.V. al vieţ ii şi activităţ ii sale „Părinţ ii 
mei au fost simpli ţ ărani, iubitori de muncă în acest sat plin de istorie. Purtau numele 
răspândite la români: Pavel şi Floarea. Am urmat şcoala primară aici în sat, apoi 
gimnaziul la Beliu. Pe vremea aceea nu erau autobuse, mergeam pe jos, cu căruţ a sau 
cu bicicleta. La terminarea clasei a Vil-a părinţ ii m-au îndrumat spre Liceul Pedagogic 
din Arad pe care l-am absolvit în anul 1964.

La 1 septembrie 1964, m-am prezentat la post, ca învăţ ător titulat, în satul 
Avram lancu, Comuna Cerutei, pe atunci, Raionul Ineu şi Regiunea Crişana.

Tânăr fiind, m-am apropiat cu drag, de elevi, dar zilnic făceam naveta la 
Mocirla, iar la şedinţ ele personalului didactic mergeam la şcoala coordonatoare, din 
Ccrmei. Ca director al şcolii din Avram lancu am coordonai în câţ iva ani şi grădiniţ a 
din incinta şcolii, aveam deci sarcini manageriale, birocratice, şcolare şi extraşcolare.

Cât dc hazliu sau de obositor era fiecare drum la Cermci nu pot explica, dar de 

multe ori la şedinţ ele dc la Ccrmei am plecat călărind un cal pe care îl aveau pann n 

mei. La marginea Ccrmeiului, la numitul „Miluţ legam calu e un pom şi ena 

aştepta cuminte până terminam şedinţ a. Uneori mergeam cu 1^IC ^1 aonrit pe

- <* .... ... >*»-««: “d
drumul dintre Avram lancu şi Ccrmei şi m-a cautat g

, acum

Au fost înscrişi 23 de elevi şi 
Anul şcolar 1978- 1979

promovaţ i toţ i cei 23 de elevi.

Clasa I
Avram Gheorghe 
Clasa a II-a 

Cândea Ioan 

Haneş Vasilică 
Jurj Ionică 

Jurj Constantin 
Lazea Ioan Radu 
Lazăr Avram Viorel 
Suciu Marcela 
Clasa a III-a  

Haneş Maria

Mocanu Ioan 

Teaha Sorin 

Clasa a IV-a 

Borteş Nicolac 
Mocanu Teodor 
Negrea Radu Vasile 

Negrea Mariana 
Cârja Radu Vasile 
Han Aurelian 

Haneş Binu 

Teaha Daniela
porumb verde, dc copt, dc pc câmp. de ,a clasă sau dc la serbările

întâmplările pozitive sau negative din ^  esenţ ia, să
Şcolare sau din interferenţ a cu părinţ ii le-a, p ^ cias0i muncă care tc
precizez că am lucrat în condiţ ii dc munca simu > ^ mă evaiuez eu, dar foştii
obligă să te împărţ i fiecărei clase şi fiecărui e ev. profCScază diverse meserii şi
mei elevi din Avram lancu au ajuns cetăţ eni emm te satisfactie profesională
lac cinste familiei, şcolii, dascălului >Şi satului. Asta se

Şi aşa o simt cu acum ieşit la pensie . r«incu
9.5. IHGFEDCBAI s t o r i c u l  s f i n t e i  biserici d i n  A''1*3"1 . lui Avram lancu aceştea erau
Aşa cum îi ştim pe moţ ii lui orea ş . 

credincioşi ortodocşi încă dc la formarea p

Au fost înscrişi 19 elevi si 
Anii  1980-1981 

Au fost înscrişi următorii elevi:

Şi au promovat toţ i.

român. Vicisitudinile vremii,
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ocupaţ ia regală maghiară şi austriacă n-au putut clinti ciedinţ a stiămoşască.
După constituirea satului fiecare locuitor a dorit să se îoagc şi să fie slujit' 

credinţ a ortodoxă şi astfel au apelat la preoţ ii ortodocşi din localităţ ile vecine, Cer ^ 

Mocirla. Documentele studiate confirmă faptul că preotul catihet din 
Cornel Mager 

necesare şi în Avram Iancu.
Din amintirile şi spusele bătrânilor, ne-a informat Vasilc Negrea, „nefîj a 

biserică, slujbele religioase s-au ţ inut în casa particulară a lui Ionele Ilie” . n

Peste doar 13 ani găsim consemnat în Arhiva Protopopiatului Ortodox Incu v 
slujbele erau efectuate de preotul din Cermei, Cornel Vădăşan şi începând cu anul 1930 

avem registre matricole de botezaţ i, de cununii şi de înmomântări. Probabil că în 
perioadă Avram Iancu era o filic  a parohiei Cermei.

In anii 1948 şi 1949 exista o structură denumită Protopopiatul Cermei -Apatc 
cu sediul la Cermei, dar protopopul era de la Apatcu, respectiv Petru Bancca T 

componenţ a acestui protopopiat erau arondate parohiile: Cermei, Somosch  ̂

oerechiu, Şeprcuş, Satu-Nou, Vânători şi Talpoş (Buletin Eparhial 1949, Arad n 3 ’ 
egistrele sus menţ ionate confirmă această situaţ ie dar erau şi slujbe ale’ preoţ ilor Ion 

Poleacii din Cramei sau Romulus Gheorghe Ile de la biserica Mocirla.

Picotul Ioan Polcacu s-a născut la 5 decembrie 19o5 în localilor rw 
unde şi-a făcut studiile primare. A absolvit Facultatea de Teologie obţ inând liccnt™1’ 
preot şi numirea în parohia, natală din comuna Cermei în anul’ 934 A s ÎT  V * 

parohia Avram Iancu între anii 1946 1948 rwi  o- £ ' A S,UJlt Ş1 ln
dreptate l-au determina, să intre în ^  Patr,.ol,smuI. spiritul dc

colectivizarea agriculturii si îngrădirea XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcred’ T' ^ COnstruiau socialismul, prin 

închisoare politică, dar a avut noiocul să fie rcabiHtatriS^Î A — .COndamnal ia 

parohia Mocirla, azi satul Vasile Goldis Au fost anii Caţ lVa am Chlar în
şi credincioşilor din Avram Iancu riHirâ h , , 1 Caie s"a darLÎ,t cu totul bisericii
Meritele sale misionare şi pastorale l-au îndrepTălh^aspIrc h^ 0r,0d°X.e'

acelaşi timp cu pretenţ ii mai multe. Asa h 19’ • P parohie mai mare şi in 
paroh în comuna de frunte, Apateu undo va f ,anuai[e 1968 este instalat, ca preot
istona bisericii din Apateu prin multiplele acţ iuni'sî^î8-'9S°' A r8maS înSCr'S în 

Şl întreţ inere ale bisericii, ale casei parohi nir* ’ ’ . !zai.* managerialc, de reparaţ ii
pasloraţ ie de excepţ ie, printr-o colaborare act,vilăl',lc sale misionare, printr-o
bisericeşti, epitropii bisericii, credincioşii mrnh- na .CU Consdiul parohial, cantorii
astfel că la pensionare a fost distins cu distinctC'’ pgancle Ioca,e cJc partid şi dc stat, 
Episcopiei Aradului, Ienopolci şi Hălmaeiulni ^ rC°l Iconom Stavrofor din partea 
fost distins cu „  Crucea Patriarhală” (Constanti^n■ m P<artea Mitropoliei Banatului a 
din Apateu, Ia ceas aniversar- 1910-20IO Dorcl Rus» Biserica Ortodoxă

Vrednicul de pomenire preot 1C
octombrie, 1891, în Oşorhei (Bihor), DcTSl Ghe0,?.he Ille s-a născut la 27 

Institutul Pedagogic- Teologic, din Arad pe care î™ S! lldnle superioare l-au adus la 

septembrie 1925 a fost hirotonit ca preot ortodox h abfo!vit în anul 1925, iar la 20 
dubla calificare de învăţ ător şi prco( s_a d°* a 0 biserică din Oradea. Având o 

învăţ ător m M.ers.g (1914-1921), Cărând S, "oastră funcţ ionând ca
locuia şi ca învăţ ător (1926-1940) iar ca pieot nn f  ’ HăŞmaş 1925-1926) iar în 

ordonat, cahtaţ . pastorale şi administrative de ii 968)' Avea scris frumos,

lla valoarc- S-a implicat în mod

profesionist, ca dascăl şi preot în festivităţ ile locale si 7nnai -
activităţ ile culturale din Mocirla. A avut o grijă denU ,- cercunle preoţ eşti şt
fwrici di. Mocirla («a vccirc din ta») ,t',5'™ S“
Avram Iancu. U48 ,n ndicarea Bisericiimeisau

Cermei
slujit în parohia Cermei între anii 1917-1927 a făcut slujbele In vremea pastoraţ iei sale s-a valorificat pământul u;, • 

biserica şi casa parohială din Mocirla, s-au întreţ inut cimitireleTarohiafe şiTa! 
noilor din Mocirla Ca preot de m,r pe lângă slujbele duminicale preotu Romi 

Gheorghe Iile a slujU eu ravna şt har preoţ esc slujbele de botez, cununie sau 
înmormântare, înregistrând cit rigurozitate fiecare moment de trăire creştină. Aplecarea 
sa intelectuala de preot şi de dascăl l-a îndemnat să scrie o Cronică” a Parohiei 
Mocirla care a constituit document istoric pentru cei care mai târziu au scris Lunca 
Tcuzului - Mocirla, Pagini monografice, Ioan Coste şi loan Godca” . Desigur marile şi 
deosebitele sale realizări aparţ in parohiei şi localităţ ii Mocirla, unde s-a si pensionat, a 

decedat şi s-a înmormântat în 15 iunie, 1972, la venerabila vârstă de 81 ani încununat 
de laurii preoţ iei dc vocaţ ie şi a trăirii şi a muncii sociale desăvârşite.

Eie-i veşnică amintirea şi pomenirea!
în anul 1948 s-a construit prima biserică din Avram Iancu.Unul din meşterii 

dc bază a fost Gheorghe Costea, localnic. A  muncit mai mult pentru suflet decât pentru 
bani. în acest an, 1948, a slujit preotul Gheorghe Romulus Iile. Doar în anul 1949 a 

slujit preotul din Apateu II Sextil Sasu. Registrele sus menţ ionate confirmă această 
slujire, dar erau şi slujbe ale preoţ ilor Ion Polcacu, din Cermei sau Romulus Gheorghe 
Ilc din biserica Mocirla. Exemplificăm următoarele slujbe şi ceremonii, precum şi 
nume ale sătenilor din Avram Iancu:

care a

acea

ţ a dc

Anul 1939 
CUNUNII

Miron Negrea şi Samfira Jurj 
Dumitru Tolca şi Zorită Suciu 
Ni  colac Cândca şi Paraschie Petruşie 
losif Ionele şi Zamfira Cândea 
Gheorghe Bortoş şi Eva Tolca 
losif Suciu şi Aurelia Bortoş 
Ioan Bortoş şi Elisaveta Lazea

BOTEZAŢ I 
Zorită June 
Cornelia Negrea 
Maria Cândea 
Gheorghe Suciu 
Elena Suciu 
Eva Lazăr 
Elena Suciu 
Maria Ionele 
Viorica Marcu

DECEDAŢ I 
Zori ţ a June 
Zaharia Haneş 
Elena Suciu 
Lupu Bclei

, . . 10OQ „Citarea si verificarea administrativă a
Pentru sfârşitul anului calendaristic, 1939 Lcdnicu! şi neuitatul protopop
Parohiei A . Iancu s-a efectuat în 3 decembrie, d

al Incului, Mihai Cosma.
Anul 1940

Ioan Bortoş 
Minerva Mateiaş 
Elena Jurj 
Parascheva Lazea 
Victoria Jurj 
Zamfira Bartoş 
Minerva Haneş

Gheorghe Suciu Vasile Haneş şi Ana Rafila 
Nicolae Lazea Nicolae Avram şi Lucreţ ia Lazea 

Miron Lazea şi Parascheva PurceElena Jurj
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Traian Haneş 
Rafila Suciu

^enovia Suciu

Zenovia Suciu 
Minerva Lazea 
Bujor Bâtea 
Ieronim Câijea

Anul 1941
Teodor Suciu şi Eva Suciu Florica Cândea 

Doina Popa 
Rafila Lazăr 
Petru Tolca 

Virgil  Marc 

Victoria Vulturar 
Iosif June 
Nicolae Haneş

Petru Cioară 
Elisabcta Suciu 
Petru Tolca 

Florica Cândea 
Doina Dobra 
Iosif June

Anul 1946
Bortoş Teodor şi Lucreţ ia Gligor Nicuşor Lazea 
Nicolae Creţ şi Elena Belci Floarea Marcu 

Alexandru Lazea şi Ana Dobre Ruxanda Haneş

Gheorghe Suciu 
Elisaveta Mocan 
Elena Lazea 
Aurelia Avram 
Viorica Lazea

Caftea Lazăr 
Roza 1 ia Lazea 
Petru Lazea

Anul 1942
Timotei Stan şi Samfira Lazea Maria Suciu

Ioan Borteş 
Costică Jurj

Ioan Borteş 
Maria Gligor 
Vasile Belei 
Dionisie Negrea 
Ioan Lazea

Petru Haneş
Verificarea şi evaluarea activităţ ii şi a documentelor din parohie s-au făcut de către 
protopopul de la Ccrmei-Apateu, Atanasic Căpitan personalitate care a intrat în 

panoplia Oamenilor de Mare Valoare Spirituală şi Culturală din zona noastră.
Anul 1947
Tolca Vasile şi Ruxanda Jurj 
Iosif Lazea şi Samfira Lazea 
Traian Lazea şi Maria Suciu

Dionisie Negrea 
Iosif Marcu 

Maria Jurj 
Iosif June 
Vasile Gligor

Vasile Juij 
Istina Cârjea 
Zaharie Câijea 
Emilia Suciu 
Ioan Lazăr 
Victoria Gligor 
Valeria Suciu 
Elena Tolca 
Zoriţ a June 
Persida Marcu

Rafila Haneş 
Emilia Suciu 
Traian Haneş

Anul 1943
Ioan Petruşc şi Elisabcta Gligor 

Minerva Borteş Avram Suciu şi Parascheva Hanes 
Mana Jurj Teodor Mocan şi Sofia Bâte

Ana Bâc
Gherasim Lazăr 
Minerva Bortos 

Vasile Economu Jurj 
Teodor Mocan

Rânduielile de verificare a documentelor si a activităţ ii din P-, i 
fa» do cita AdmiaisMorul Protopopi «I CcrS.tvrit, '

şi protopop, Atanasie Căpitan de la Apateu în zim Hr» -n , .
«~1 parohi. Avram lance cr. sub XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA„Z lZ  ", “

Anul 1944

s-au
amintire preot 

1943. în loji  aceşti 
piotopopcască Cermei-Apateu.

Anul 1948
Teodor Matei şi Zoriţ a Matei 

Gheorghe Avram şi Maria Haneş

Gheorghe Lazea 
Elena Suciu 
Rovin Cârjea 
Elena Haneş 
Petru Lazea 
Silvia Mocan 
Ioan Mircea Jurj eu 

Ioan Suciu
Marian Stelian Avram 

flat că în 1948 credincioşii 
Dinlr-un Anuar al Episcopiei Aradului “ JJJ, mică, dimensiunile fiind de 

ortodocşi din Avram Iancu au ridicat ° ‘ SCI . (ermjnă noua biserică şi c“  vec e 
bin/10m pătraţ i. Ea va dăinui pana în 1999 cand,s ^  ^  rcalizata 1953 dar 
va fi demolată şi vândută de lemne de foc. Lţ0cul lor fund Preotu

•n ea se regăsesc mare parte din ere mcio

Gheorghe Suciu

Victoria Vulturar 
Iosif Marc 

Lucreţ ia Tomuti 
Virgil  Marcu

Vasile Negrea 
Valeria Petru 

Cantemir Lazea 
Zoriţ a Haneş

Anul 1945
SS?.*  Zorl1' Avram L.aăr
Gheorghe Carjea şi Ana Gaftea Lucreţ ia Suciu

Viorica Tolca

Vasile Avram 

Ioan Teodor Jurj

Nicolae Haneş 
Ana Lazea 
Petru June

Elisabcta Jurj 
Victoria Jurj 
Vasile Tut

Gheorghe Iile.



Anul 1949
Vasile Vulturar şi Maria Belei 
Teodor Burcă şi Ana Eva Avram 

Avram Creţ şi Maria Cândea

Anul 1956
Vasile Haneş şi Samfira Dobr 
Teodor Lazea şi Maria Bortiş 
losif Perza şi Elena Costea 

Anul 1957
Miliai  Tolca şi Eva Lazea

losif Pctruşea 
Doina Bâtea 
Valeria Lazea 
losif Giurgiu

Ana Negrea 
Eugenia Lazăr 
Valeria Lazea 
Nicolae Cândea

Vasile Vulturar 
Teodor Belei 
Maria Lazea

Mihai Creţ 
Mariana Câijea 
Todor Belei

a

Anul 1950
losif Lazăr şi Eva Suciu 
Avram Lazea şi Maria Suciu 
Eliseu Jurj şi Aurelia Lazea 
Teodor Suciu şi Aurelia Avram Victor Gheorghe- Creţ

Ioachim Matei 

Aurelian- Valerian-Teodoru 
LucretiaAna Avram

[lic  Ionele 
Micolae Pasca

Silvia Mocanu 
Nicolae Lazea

Valeria Lazea 
losif Lazea 
Nicolae Lazea

Vasile Jurj 
Vasile Costea 
Gheorghe Matei 
Constantin Valentin-Tolca 
Emilia Suciu 
Cornelia Creţ 
Dorina Lucreţ ia-Lazăr 
Gheorghe Matei 
Gheorghe Matei 
Liviu  Han 
Lenuţ a Vulturar 
Nicolae Tolca 
Viorel Negrea

Anul 1951
Alexandru Lazea Avram Lazea şi Valeria Bortiş Gheorghe Suciu

Ioan Pelruşe 
Petru Lazea 
Marin Vasile Tolca

Anul 1952

Sebaslian Matei 
Ana Creţ 
Paulina Avram 
Ionel Jurj

Anul 1958
Leontin Han 
Rodica Elena -Costea

Ioan Lazea

Anul 1953
losif Suciu Alexe Câijea şi Sabina Belei
Sabina- Elisabeta Lazea Vasile Coslea şi Vancsa- Elena Ionele

Anul 1959
Vasile Suciu şi Maria Cândea 
losif Costea şi Mincrva Pasca

Vasile Matei 
Maria Mateiaş

Maria Lazea 
Ioan Viorel Haneş 
Zcnovia Tolca 
Florica Costea 
Ioan Dobrea 

Vasile Gheorghe-Suciu

Florica Costea 
Ioan Dobrea

Anul 1954
Remus Haneş şi Maria Marcu 

Alexandru Cârjea şi Lucreţ ia Jurj 
losif Lazea şi Sântioana Suciu 
Mihai Han şi Elisabeta Lazea

Parascheva Costea 
Ioan Jurj Gheorghe Jurj 

Ionel Lazea 
Gheorghe Cârjea 
Voichiţ a Belei 
Elena Matei 
Tina Bortoş 
Ionel- Dorel Cârjea 
Vasile Iov Pasca

Anul 1960
Ioan Dobrea şi Rafila Suciu h Rodica Creţ
Aurel Dobrea şi Maria Ionele Angcla Rodica Cicţ

Teodor Lazea şi Viorica Marcu

Angola Rodica Creţ

Anull9° , ■ Pplruse Aurica Rodica-Dobre
Avram Bortiş şi Valeria P . Carmcn piorica-Stoica 

Anul 1962

Anul 1955 Ana Lazea

Teodor Suciu 
Gheorghe Belei 
Eugen Suciu Aurelia Jurj 

Vasile Gheorghe Suciu 
Maria Vulturar 
Vasile Haneş 
Rafila Jurj

Elena Haneş 
Ioan Tolca
Maria Tolca
Felicia Elisabeta-Lazăr



Anul 1963
Ilie Haneş şi Rafila Jurj 
Cândea Iustin şi Maria Cârjea 
Cantemir Lazea şi Lucreţ ia Suciu Florentina Lavinia-Glig0r

Dan Dobrea 5 

Ana Cârje 

Vasile Suciu 
Zorită Tolca 

Scbastian Pavel-Haneş

Anul 1970Maria Haneş 
Traian Haneş

Sofia Haneş 
Rafila Suciu 
Pavcl Ilaneş 
Sofia Haneş

loan Sorin Teaha 
Ioan Mocan 
Ionica Jurj 
loan- Radu Lazea 
Marcela Suciu 
Ioan Cândea

Anul 1971

Nicolae Haneş Avram Viorel Lazăr 
Constantin Jurj

Anul 1964
Teodor Mocanu şi Florica Lazea Maria Cantemir

Mihai Eugen Tolca 
Dorel Suciu 
Ioan Dobre 
Ştefan Haneş 
Vasile Haneş

Anul 1972

Elena Jurj Dimitric Savu Anta şi Elena Haneş Gheorghe-Alexandru Avram 

Rafila Cârjea
Anul 1973

Iosif Petruşe şi Emilia Suciu Dorel Ionel Anta 

Ilisic Jurj şi Mocanu Saveta Mariana Boltiş 

Anul 1974

Zamfira Gligor

Anul 1965
Sântioana Haiduc 
Ştefan Haneş 
Lucreţ ia Avram 

Paraschiva Cândea

Ilie Ioan Ionele 
Rodica Lazea 
Fclicia Jurj

Maria Juij 
Maria Mateiaş

Anul 1975
Nicolae Creţ şi Elisabeta Creţ 
Cornel Haneş şi Viorica Tolca 
Marin Tolca şi Cornelia Suciu 
Iosif Lazea şi Rodica Avram 

Ilie Bortiş şi Voichiţ a Lazea

Anul 1966
Gheorghe Costea Aurel Han 

Miron Lazea 
Elena Jurj

Dorina Haneş 
Rodica Haneş 
Monica Olimpia-Cândca 
Angelica Mocanu 
Lucian Haneş

Nicolae Vulturar 
Violeta Dorina- Ionele 
Rodica Lazea 
Violeta Dobre 
Aurora Stoica 

Mari lena Olimpia-Cârjea 
Teofil Sorinei-Haneş 
Remus Haneş 
Dorin Iosif Belci

Daniela Teaha 
Teodor Mocan

Anul 1967
Ieronim Cârjea şi Persida Marcu 

Nicolae Vulturar şi Rafila Belei 
Ioan Haneş şi Rafila Vulturar 

Constantin Jurj şi Maria Popa

Anul 1976Angelica Mocanu Nicolae Lazăr
Viorel Lazea

Anul 1977

loan Petruşe
Anul 1978

Sorin Ioan Sinea 
Ciprian Ilie Bortiş 
Florin Marius Lazea 
Adriana Cristina-Lazea

Daniel Creţ

Laura Aurica Tolca
Ioan Cristian Tolca

Iosif Jurj 
Avram Lazea

Anul 1979
Anul 1968

Sântioana Lazea
Anul 1980 

Tolca şi Maria TolcaIoan

Anul 1969
Teodor Paşca şi PaulinaMoţ iu
Avram Lazăr şi Maria Mateiaş 
Vasile Jurj şi Lena Pascu 
Ioan Ionele şi Zamfira B

Avram Jurj 
Zamfira Morga 

Teodor Gligor

Daniel Marius- TcrtişAnul 1981Nicolae Bortiş 

Radu Vasile Cârj 
Maria Haneş

Ioan 
Nicolae Tolca şi

ea

orliş
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I°an Lucian Haneş şi Voichiţ a Haneş 
loan Candea şi Dana Cândca 
Radu Lazăr şi Ancuţ a Juij

Anul 1994

Haneş
Anul 1982 loan 

f^aria Jurj

Anul 1983
Gherasim Lazea 
Sebastian Matei 
Paraschiva Lazăr Florica Haneş 

paraschiva Suciu 
Constantin Han

Rafii a Borti ş

Maria Viorica-Haneş 
Hiena Alexandra-Suciu 
Râulloan Cândea 
Claudia Vasi 
Ionela Jurj

Anul 1984
losif Batea 
Belei Ilic

Cristina Maria- Dobre 
Ramona Tolca

Anul 1985
Petru Dobre şi Niculina Dobre

Anul 1995Rucsanda Tolca 
losif Bortiş 

Nicolac Lazăr 
Miron Negrea 
losif Lazea 
Zorită Matei

Ioana -Corina Nicolae 
Lazea Haneş 
Ionuţ Lazea

Vasile Haneş

Nicolac Avram

Anul 1996
Lazea Ionuţ 
Orszagn Ferenţ 
Margareta Adalbert

Costa losif 
Jurj Ioana 
Petruşe loan 

Suciu Vasile 

Haneş Teofil

Anul 1986 Adrian-Ghcorghc Sas
Nicolac Vulturar 
Rafila Ionele 
Vasile Cârjca 
Llisabeta Petruşe Anul 1997

Jucu Lingurar Cârje Radu Dorin 

Roman Jurj 
losif Lazăr 
Ana Haneş 
Zamfira Ionele 
Zorită Cârje

Anul 1987
Ilisie Jurj 
loan Ionele 
Gheorghe Avram

Corina Eugenia Haneş

Anul 1988
Savcla Petruşe Gheorghe Matciaş şi Maria Şandor

Anul 1989

Vlad Suciu 
Elena Antonia-Dobrc

Anul 1998

loan Dobre 
Trai an Jurj 
Victoria Haneş

Zamfira Negrea 
Ana Cândea

Anul 2000Anul 1990
Vasilică Haneş şi Mariana H Teodor Pasca

a nes Anul 2008

Ilic  Lazea 
Zaharic Marc 
Maria Jurj 
Maria Creţ

Anul 1991

Anul 1992
loan Tolca 

Ana Suciu 
Vcronica Pasca 
Cornel Creţ 
Avram Bortiş

s

Anul 2009

Avram Creţ

Teodor Lazea 
Hinica Bâtea

Anul 2010

Anul 1993
loan leaha şi Angcla RodiSânlioana Matciaş

Mădălin loan Haneş 323



Alcxa Bilici Riserici din Avram lancu şi din Mocirla, pentru că o 
Începând din anul 2008 si 1-» rSp„ i„  ,nnl 20l0 A fa .TS 

înmormântat, spre pomenire veşn.că în curtea Bisericii Vasile cSs Sute î 

credincios, şt zec. de preot, dm Protopop,atul Ineu, i-au deplâns moartea l-au prohodit

şi ?i-u eXPnma convln8erca “  y Ju de slujitor al altarului va rămâne nemuritor 
pentru mireni, dm paroh,, e Vas,le Gold.ş ş, Avram lancu, din îmrejurimi precum si 
pentru toţ i cei pe care î-a sluj ît, l-a cunoscut sau a avut tangenţ ă cu ei

Lucrând ia Radio-Timişoara, ca reprezentant al Episcopiei Ortodoxe a 

Aradului, în cadrul emisiunii duminicale „Universul credinţ ei” admirându-i realizările 
şi calităţ ile preoţ eşti ale lui Gheorghe Pelc am realizat două reportaje. A  rămas pentru 

dc neuitat dictonul preotului Pele. „Am  fost, am trăit şi plecăm dar ceva din noi a

Anul 2012
Vasilc Toi caXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Preotu l Gheorghe Pele - de neuitat în parohiile Vasile Goldiş şi Avram
lancu

în ziua de 1 Decembrie, 1936, când o întreagă naţ iune română
sărbătorea

Marea Unire, în familia Pele, din Mocirla, s-a născut un băiat pe care părinţ ii l-au 
numit Gheorghe şi l-au încredinţ at patriei, satului şi bisericii din Mocirla —  *Vasil 
Goldiş. ’ e

A început şcoala primară în Mocirla, dar calităţ ile sale intelectual 
recomandat spre a continua după gimnaziu, un liceu de elită, care în cazul 
Liceul Dimitrie Loga, din Timişoara, bine cunoscut şi renumit în lumea şcolii.

Iubitor dc rugăciune şi de biserică, tânărul Gheorghe a frecventat duminica 
sfintele slujbe, în Catedrala Mitropolitană din Timişoara şi astfel s-a apropiat de Sfânta 
Biserică şi de învăţ ătura ortodoxă, cu toate restricţ iile pe care elevii şi studenţ ii Ic 

suportau, în vremea comunismului când nu era voie să te apropii dc biserică Suh 
imboldul şi atracţ ia învăţ ăturilor creştine s-a înscris la Facultatea dc Teologie dinSihi.. 

mtre am, 1957-1962, frecventând şi absolvind cu cinste această facultate. Ncavând nost
?962r|°96r Incadrat ca Pr°fcsor la şcolile din Salonta şi Călacca(Bihor), între anii 
1962-1965, apoi profesor în Şiad şi Mărăus între 
interiorul său

c l-au
acesta a fost mine 

rămas” .
Cu certitudine după ce analizăm, vizionăm sau lecturăm activitatea preotului Ghorghe 
pele putem conchide: „  Au rămas multe realizări din vremea păstoririi sale, în parohiile 
Vasile Goldiş şi Avram lancu” !

Preotu l Pavel Purice -  face raportu l fina l al activită ţ ii sale 
Fiecare om pământean, trece prin mai multe faze ale formării şi dezvoltării 
sociale şi intelectuale. Dar fiecare dintre noi are momentele sau trăirile sale deumane,

referinţ ă.
luat recent preotului Pavel Purece, acum, când se apropieanii 1966-1968. Probabil că în 

.Yno • . ,.,S’ a sim*u atras de meseria de „luminător al satului” . Si-a comnletat

Avram

-amIntr-un interviu, pe care 
zjua pensionării, am putut afla aceste momente de referinţ ă ale preotului.

S-a născut în Mocirla la 25 iunie 1948 într-o familie de simpli ţ ărani, harnici şi
credincioşi care frecventau regulat biserica ortodoxă şi pentru care Biblia era cartea de

la muncă sau în zi de sarbatoare incăpătâi, la pat şi în viaţ ă. Dimineaţ a şi 
rugăciunile lor venerau pe Dumnezeu, pe 
viată curat creştină. Pavel a crescut în acest

celor şapte clase, părinţ ii s-au gândii să-l îndrume spre
învăţ ător, gândind că nu arc şansa să acceadă ia o şcoală de preoţ r 
Paşii lui Pavel au călcat treptele Liceului Pedagogic Arad, o şcoala de prestig,

dai zeci dc generaţ ii dc dascăli, luminători al sa‘e*°r_ maj ales materiile care i-au 

A parcurs cei cinci am dc liceu trec care slujau ţ „ acea perioadă la
plăcut mai mult şi îndrumat fund de pi o esonl fesoara pătu, la chimie, Nicolae
Liceul Pedagogic Arad. îşi aminteşte cu diag ac p care şi-a format o
Roşul, la istoric ş. Gheorghe Crep, la biologie dai ş> #>,

cultură generală temeinică. „  „ * „a^mânt ci a continuat la Seminarul
Soarta nu a făcut să treacă la catedra m j că cel care l-a determinat

dc Teologic, Curtea de Argeş. Recunoaşte mcontesu pde care i-a devenit

să înceapă acest traseu a fost preotu in anjj ^ început ai preoţ iei. ^ os
mentor, l-a ajutat în anii de seminar precum , djn actualu| Protopopiat Sebiş m anul 

hirotonit, ca preot, în parohia Pleşcuţ a u

' m' A locuit în condiţ ii grele, neavând casă JJ^jjj^pieţ cuta. 

preoţ ii din zilele noastre. A slujit în ti  ei -zczc târnosirea bisericii n
bucuros că a reuşit să pregătească şi sa . Etatea de început a pre , ^ 
Dumbrava. Şi iată un moment de * noscuta| dar ma. apropiata. Rogoz,

în anul 1984 s-a transferat într-o alta

seara
lisus şi pe Fecioara Maria şi trăiau din plin o 

mediu de spiritualitate creştină. _ 
nobila meserie de

La

terminarea

mijlocul credincioşilor din cele două parohii. Dubla P" ’ andU'Se la
l-au ajutat să predice limpede, 
pastorale l-au făcut

care a

nevoie în
rn • . . sa Pregălirc, dc preot si de profesor
cui siv, adecvat ascultătorilor i

remarcat şi distins între 
piotopopeşli sau la slujbele ocazionale: 
şcolare şi bisericeşti.

A fost sociabil şi tolerant, prietenos si 
reprezentanţ ii autorităţ ilor locale, cu ‘

S-a străduit să devină

.. \ iar veleităţ ile misionar -
picotii din jurul sau sau la conferinţ ele 

înmoimânldri, festivităţ i locale, ceremonii

. - «... . Ş1 respectuos 
dăscălii şi alţ i intelectuali d cu cci din jur, cu 

in jurul său.
reuşit dc multe ori dar a rămas 

constiucţ ia a două noi biserici în cele

XT precum Hristos
nemuritor. Nemuritor prin grija şi implicarea în 
doua localităţ i: Vasilc Goldiş şi Avram lancu.

La Avram lancu eforturile 
35 de familii existente şi care au găsit mai 

cum se z,ce popular şi creştineşte „Dumne 
Gheorghe Pele in anii 1998-1999 
ortodoxe, noi.

n-a

au fost mai deosebite utilităţ i, precum
cauzate de numărul mic dc 3o-

gicu sursele financiare necesare. Dar aşa 

s-a putut bucura dc°n aStfcl ca preotul
d Analizarea celor două lăcaşc

N-a avut şansa, preotul Gheorghe Pele sâ
sc bucure şi dc târnosirea Sfintei
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Ciunteşti, Stoineşti, Vălani, sate mici cu biserici slabe şi cu familii  puţ ine şi vârstnic 
Aici  s-a implicat, din plin în construcţ ia noii biserici din Stoineşti.
Cu siguranţ ă, că, în 13 octombrie 1991 la terminarea lucrărilor şi la Târnosi 
Biserici din Stoineşti a fost mândru, zicem, mândru, dar nu fudul.

A fost o festivitate de neuitat prin care i s-a decernat titlul onorific de 

• Dar munca şi eforturile sale s-au extins şi în parohiile Rogoz şi Vălani 
credincioşii, aşa puţ ini cum erau au depus obolul creştinesc ridicând din temelii * 
biserică nouă în fiecare sal.
Soarta şi traseul preoţ esc, ale lui Pavel Purece l-au purtat şi 
unde a slujit între 1994-2008.

Cu certitudine, când eşti preot, în mai multe sate, alergi dintr-un loc în altul a 

a un credincios Ia altul, de Ia o biserică la alta. Este o muncă cu o uzură mare Hv ° 
picoţ cască cere o responsabilitate deosebită. Poate nu întotdeauna poţ i fi ne niJ11! 
tuturor credincioşilor. E de înţ eles. Pc Placul

In anul 2008, prin îmbolnăvirea şi retragerea preotului Gheorghe Pele s-a 
postul de la Parohia Vasile Goldiş, autoritatea episcopală 
preotului Pavel Purece.

„reotul Purece are o vorbă proprie, pc care de multe nri „
'purice” Cu siguranţ ă înţ elesul, tâlcul, substratul, poate fi  înţ eles de “^pac#tosul ^ 

Preoţ ii parohiei.
Cornel Mager 1925- 1937 

1937-1948

rea Sfintei

Preot 
unde 

câte o

iconom
Cornel Vădăsan 
Sextil Sasu 1948-1949 

Poleac 1946loan
Romulus Gheorghe Iile 1926 -1957 
Iacob Buptc (ocazional)
Gheorghe Pele
Pavel Purice 2008- în prezent 
2. Crâsnic : Hancş Vasile

prin Groşeni şi Băr2cşli

Haneş Remus 
Suciu Gheorghe
3. Cantori: Avram Nicolae 1958-1991 

Goldiş Marian 1991-2012 
Nagy loan 2012-în prezent 

9.6. Sângele dc moţ , apă un se face în familia Paşca 
Cu un itinerar specific moţ ilor colonizaţ i în localităţ i din Ardeal, familia Paşca 

din Neagra (jud. Alba) a ajuns pe vatra satului Avram lancu, în acei ani de după primul 
război mondial şi Marea Unire (1926). Bunicul Paşca Nicolae s-a ancorat aici.
Actualul inginer Nicolae Paşca s-a născut în anul 1950 în vatra strămoşeasca a 
Apusenilor Neagra, în anul 1951 s-au mutat în Sântana iar în anul 1953 s-au stabilit in 

localitatea Avram lancu, comuna Cermei. “ Eram între neamuri, între săteni, intre moţ ,,

vacantat 
l-au acordai crez şi încredere

S-a alăturat mirenilor din Vasile Goldi 
mai erau lucrăriIHGFEDCBA

2 T  s“ ' “ ' •  « E M S r / .  ~
In acei şi in aceşti ani, preotul Pavel Purece a 

la monumentul Vasile Goldiş, alte acte si 

autorităţ ile locale, Primăria Bcliu,
Teoretic Cermei.

susţ inut ceremoniile religioase de
Primăria “ nte colaborând bine cu

rimai ia Cermei, Grupul Şcolar Belii, şi Liceul

Trebuia să vină şi momentul Tâmosirii d  
proiecte, probleme, greutăli si toate rknimd i * lsenci ^in Avram lancu. Iară 

de suflet din Avra.p p,e„,„|„i paro,,. D„
cu sânge de moţ în ei i-au stat alături. Isoanc generoase creştine şi patriotice

Sperăm că acest

urmaşi ai lui Horea şi lancu.”
Copilăria a trecut cu joacă şi învăţ ătură, cele patru clase pnmare 
gimnaziul la Mocirla şi liceul în Cermei. Pc vremea aceea cop,., ajutau m gospodărie, 

la păşunatul vitelor, la sapă în grădină şi la diverse activităţ i casnice.
Cu siguranţ ă au fost situaţ ii caic pc Nicu l-au invaţ at şi l-au ca . Dorinţ a .

învăţ ând bine, tatăl său s-a străduit să-l îndrume spre o şc a
atracţ ia tânărului au fost spre Facultatea de Cons.mcţ i, dm Timişoara p

terminat-o “cu brio” . . ■ ,ist în construcţ ii la Şantierul de
In anul 1974 a fost repartizat ca inginei spe .. marile şantiere ale Aradului, 
construcţ ii şi montaj, prestări servicii din Ara , unu XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA■ fost îmbălsămate în

Bucuria interioară şi credinţ a strămoşeasca ortodox» ^  ^ ^ dc 

acel regim anticreştin tocmai dc dreptul şfinticru Ministerul Cultelor).
rugăciune (fiind  în fapt singurul şantier autoriza . mult în inginerul Paşca.

Aşa dragostea şi credinţ a în Hristos s-au treptat până la tuncţ ia de diiector
Intelectul, munca şi credinţ a l-au ajutat sa pio

ici s-au mărit. Aşa

la Avram lancu,

cu coroana slujirii îndeplinite”  DadUaT  ̂^ 40 dC a,d a Prcolului

ci uit ŞI prin caie s-a întregit familia cu fiica pauia r COrcţ‘ c dln Cermei şi care i-a 
- ... abs°lvlt  Facultatea de Management Vasile născulă la 17.07.1975,
învăţ ământ1 ^  ^  ^ ^  ^  ^

Pavel Purece

care a
s-au realizat

a “ Edilconstruct” . . ac  biserici
După Revoluţ ie şansa şi ofertele de cons ru -ca peinac. , . ■ •
lucrări dc construcţ ie precum Biserica ŞaSa ^ reabilitarea altor şi a tor 1 irca 
Cu şantierul pe care-1 conduce s-a ang J< ,. giserica Micălaca, M< 
Catedrala din piaţ a Filimon Sârba, pământ, între credinţ ă, dragoste şi

Gai şi Biserica Nadăş. Puncte de legatul a 

nădejde.

„  Şi fiul  Cassian, ajuns
avand deja gradul didactic I , în

preotului Pavel Purece se 
a avi,l niomente mai grele, 

accepta şi înţ elege. De fapt
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Căsătorită cu Nicolae Vulturar ne-a umplut sufletul de bucurie dăruindu-ne trei 
... Larisa, Loredana şi Laurenţ iu.
* ’ Al doilea fiu, Radu pot zice că moşteneşte şi calităţ ile de vrednic lucrător în 

i dar şi Pe cĉ c muzicant. împreună am cântat pe marile scene din Bucureşti, 

Franţ a, Ungaria şi multe alte ţ ări, aducând melosul românesc spre cunoaşterea

în anul 1991 împreună cu Vasile Negrea, un adevărat prieten ş. consătean şi __ 

propus să demareze construcţ ia Bisericii Avram lancu. asin in c gere, spnjjn XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ 
colaborare în sătenii din Avram lancu (cei 80-100 de cie incioşi e a unei) s-a trecut la 

proiectarea Bisericii Avram lancu. Proiectul s-a realizat m intiepiin eie iai o echipa 
din Sebiş, condusă de maistrul zidar Florian Drâmbe a început un aţ ia şi a continuat 

construcţ ia.
Periodic inginerul Paşca verifica stadiul şi calitatea lucrăriloi . Şi cum se zice 

în popor „Dumnezeu i-a ajutat pe toţ i” şi în anul 1999, după alte efortuii băneşti 
personale şi familiale, inginerul Paşca şi-a văzul visul împlinit Biserica Avram lancu 
a deschis larg uşa pentru credincioşii ortodocşi sub păstorirea protului Gheorghe Pele.

Alături i-a stat începând din anul 1975 soţ ia Maia Iuliana, tot inginer specialist 
în construcţ ii. Sufletele pereche au vibrat la fiecare contrucţ ie bisericească.

Bucuria vieţ ii de familie a fost întregită de fiica Lavinia, căsătorită în anul 
2002 cu Teodor Jurcă şi de nepotul Bogdan de 9 ani.

Ctitorul Noii Biserici, inginerul Nicolae Paşca şi familia sa au îmbogăţ it 
zestrea spirituală a instituţ iei, prin realizarea unui Bust al lui Avram lancu, Crăişorul 
Munţ ilor Apuseni din anii 1848-1849 tot pe cheltuiala familiei.

Jertfelnicia materială şi intelectuală a familiei Paşca se constituie într-un 
model pozitiv şi pentru alţ ii.

Cu siguranţ ă la râmosirea Sfintei Biserici din Avram lancu, familia Paşca şi 
cei din jurul său vor adresa rugăciuni de mulţ umire Dumnezeului Nostru.
Dă-le, Doamne, bucurie deplină şi fericire în viaţ ă!
In fapt, “ Pisania Bisericii Avram lancu”  spune totul.

9.7. în familia Negrea se împletesc credinţ a, munca şi muzica

Originari din Neagra jud. Alba, din inima Apusenilor şi stabiliţ i în Avram 
îancu, părinţ ii lui Vasile Negrea au adus pecetea spiritualităţ ii şi a vredniciei moţ ilor.

Tatal sau, Miron, dogar de meserie şi crescător de animale 
câmpie învăţ ând să cultive cereale şi leg

i-au
ncp°t!

lemn 

Ineu
europeana.

Alături de soţ ia sa Dorina, originară din Livada, născută la 25.04.1975 au 

'nvăţ at şi s-au format la Facultatea de Ştiinţ e Economice „Vasile Goldiş” din Arad.
1 Credinţ a ortodoxă dăinuie în familia noastră din tată în fiu şi de aceea nu doar 

la biserică, dăm şi dăruim din prinosul muncii noastre. Ne bucură ce realizărimergem
sunt în acest sat mic şi cu o majoritate de vârstnici.

Familia Negrea şi familia Vulturar adică, Mariana, soţ ul Nicolae, fiicele Larisa 
. Lorcdana şi fiul Laurenţ iu au făcut gesturi de generozitate creştină realizând lucrări 

?1 onsorizări substanţ iale pentru Sfânta Biserică din Avram lancu.

întreaga familie s-a împlicat în activităţ ile multiple şi obositoare de pregătire a 
' ;; lucrând zile în şir şi contribuind material şi spiritual la reşiţ a festivităţ ilor. 

Amintim şi contribuţ ia la realizarea troiţ ei din Ţ aţ a bisericii din Avram lancu 

csmintelc preoţ eşti oferite în anul 2013, lemne de foc şi alte dăruiri creştine. _ _
'' pentru Sfânta Biserică din Avram lancu familia Negrea şi Vulturar vor ramane 

adevărate pietre ale credinţ ei.

” ■ SSiîTJS.—'•» *
vorbă cum se zice popular, între do, bum prieteni şi consăteni, din Avram lancu, a a IHGFEDCBA

■ “ ^  ^ -

obiecu ve arhitecturale dai ştn. ca, maxm i P ^  Jn Avram iancu!
Dumnezeu, precum o biserica? Hai sa tăcem o 

Gata! Dacă mă ajuţ i tu şi vor şi ceilalţ i salem.

Te asigur, dar întâi să vorbim cu oamenii.
La o apropiată întrunire săteasca toţ i intr-un g

biserică nouă în Avram lancu ! . înceout a unei
A fost gândul cel bun, lumina, clipa de încep

şi sp

Târnosirn

şi v

înscrise ca

Intr-o

s-a adaptat vieţ ii de
urne.

1948 A s! criL t"  Înîmei,el°ni ,Sf'mei BiSC,'ici d'n Avram lancu, ridicată în anul 
iy4«. A  fost Şl cel care a adus clopotele de la o biserică din Bihor

Vasile s-a născut la 2.01 1944 chiar airi în a , t
aid„™ celor uaro ,u „  ,„11 războiului, c„  °

Îşi aminteşte cu nostalgie „când eram mic tata mă fin  , .
cânta” . Despre Horea şi lancu se vorbea des în ca mo, lo P!i gCmm°h,.Ş!:m!
străbunicii noştri. sc c mo(''or ca dcsnre bunicii si

Am învăţ at la şcoală în Avram lancu patru clase ano. „„  , , _
Dogăritul l-am deprins de la lata doar că cl lucra L \ ™ C ,aSe 3 Cermcl' 

spune cântecul „din firez şi din secure” . scu,e nidimentere aşa cum

renumit din Şiria, apoi m-am ang^a^laFabrica de'SobS? n tâmP'ar '3 U" meŞtCr 

perfecţ ionându-mă şi dobândind abilităţ i mai deosehi. 0ladea Unde 3111 lucrat 3 

_ In 3 octombrie 1966 m-am căsătorit cu Marioara a r 
viaţ a in urma careia au rezultat doi copii- Mariana - : A fost 0 căsătorie „de o
bucurii prin creşterea aleasă, rezultatele bune de la V "T—3 28 041968, ne-a adus

s‘ a ocuPat mai mulţ i ani. După revoluţ ie s-a £,Ş1 meseria dc bibliotecară cu 
profesionalism. ‘ lePr°lilat

au hotărât : “ Să construim

i mari speranţ e. Au fost, e 

cont deschis la
drept şi oameni sceptici . realizării unui

Activitatea a început pc fundalul realizai

bancă, creat prin donaţ ii individuale. Droiectul bisericii
Apoi du la Edil Management eLat” J j maKtialele au rost preluutate dc 

S-au cumpărat maluri,iu:
o echipă de constructori ai domnului mg. 0rerind, pe num

Sătenii au ajuta, contribuind voluntar ş. oi

echipa dc constructori. , • VPChi. Vechea --
Biserica nouă s-a ridicat in aţ a c ^ ^ lenl„ s-a

6/10 m ce se ridicase în anu ronstrucţ ia e făcută în stil
construcţ iei celei noi. w *m iz\ şi prefabricate.

* * — d e '“ , r e  s
S-a acoperit iniţ ial cu tabla, apo
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i fond bănesc, un

ăr de casă, masă pentru

biserică avea o suprafaţ ă de 

demolat la finalizareaam,

care
nou respc contabilitate dovedind
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iu Gheorghea mai îmbunătăţ it acoperişul. 
Iconostasul

Suciu 
Lazăr Avram 

Cârja Zaharia XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lazea Cantemii 
Gândea loan 

Tolca Mihai

care se ştie, e scump, a fost altă mare provocate. Dar vrednicia 1^; 
Vasile Negrea, abilităţ ile şi profesionalismul său de tâmplar şi ciubăcar l-au ajutat s“ 
realizeze pe bucăţ i şi iconostasul. Recunoaşte,, e adevărat că pictorul Lică Vichi îj^j  
dădea schiţ e şi mă dumirea, dar am reuşit să-l realizăm şi iconostasul. Am cumpărat de 
la Arad un material special şi necesar. M-au ajutat şi maşinăriile şi sculele di 
gospodăria proprie.”  n

Urma pictarea iconografică, o lucrare amplă, costisitoare şi de durată, când n-a' 
fonduri pregătite. ~ai

Din nou, exemplul personal fam. Negrea şi fam. Paşca au comandat si nlăti» 
pictarea lucrărilor din Altar. '

Celelalte picturi au fost angajate şi achitate de alţ i mireni.
Pictura în frescă, conform uzanţ elor artistico- religioase 
Treptat, treptat Biserica Avram lancu 

fost folosite de la vechea biserică.

„Dacă nu greşesc, chiar tatăl meu lc-a adus de la Vălani”  a zis in una din zile

Dacă lecturăm „Pisania Sfintei Biserici A  
i munci de 10 ani şi jertfelnicia

vram lancu”unu] v°m afla chintesenţ a

străveche a ciedinţ ei strămoşeşti intru preamărirea lui Dumnezeu şi mântuirea 
sufletească a celor credincioşi, între anii 1991-1995, cu cheltuiala domnului i 
Nicolae Paşca şi a credincioşilor din Avram lancu.

în anul 1995 la îndemnul înalt Prea Sfinţ itului dr. Timotei

unei

mg.
s-au respectat, 

s-a împodobit aşa cum trebuie. Clopotele Seniciu ,
Arhiepiscop al Aradului preotului paroh, Gheorghe Pele, Biserica a fost pictată în 

tehnica „frcsco de catie pictorul bisericesc Lichi Vică, epitrop fiind  Vasile Negrea.
Binecuvântarea solemnă a acestui Sfânt Locaş o aşteptăm de la IPS 

Arhiepiscop al Aradului, dr. Timotei Seviciu, în ziua de 18.08.2013, protopopul 
Incului, Moise Nica şi preotul paroh Pavel Purece.

Daca putem considera fam. Paşca şi Negrea drept ctitori completăm lista cu 

ceilalţ i vrednici jertfelnici credincioşi.
Suciu Maria
Mocan Teodor II  Cârja Sabina Lecu 

Mocan Teodor 1 Hancş Valeria

au

Vasile Negrea.

.... , Dar jertfelnicia mirenilor din Avram lancu nu s-a oprit aici . S-au făcut alte si
c ediîiUn Ctare 3U " 1;podobit biserica care Permit desfăşurarea de slujbe pentru 
credincioşi: Icoana „Sfinţ ii Trei Ierarhi” - donator pr. Pavel Purece- P
Cădelniţ ă. Lazea Marius cu familia din Sântana- 
Vase liturgice: Suciu Gheorghe cu familia 
Prapori noi: Ionica Ionele şi Monica 

Lazea Maria cu familia 

Creţ Mihai cu familia 

Ciocea Florentin şi Olimpia de la Bucureşti 
Suciu Gheorghe şi Dorica 
Suciu Marcel şi Olivia 

Feţ e de masă: Lazea Viorica cu familia 
Prapori: Lazea Avram şi Valeria 

Creţ u Avram şi Maria 
Icoana „Sfinţ ii Trei Ierarhi”  ni 
lancu

Cârja Alexandru

Bâtea Finica Haneş Remus
Jurj Savcta Cârja Zaharia
Bclei Maria Gligor Vasile
Suciu Teodor Toni Gheorghe
Pelruşc Teodor Han Rafila 

Avram Maria Lazăr Viorel
Creţ Nicolac Matiaş Gligor 
Lazăr Teodor Lazăr Avramspre cinstirea părinţ ilor Traîan Radu^r^'1 i\/°St donală ŝ n(ci Biserici Avram 

Sofia Tolca şi loan Tolca. ‘ Mon,ca Vâri, precum şi a bunicilor

Pamilia Vcsa loan Daniel şi Mariana au donat

Ionele Zamfira Bortiş Sabina 
Gândea loan Haneş Vasile 

Creţ u Avram Costca Minerva 

Paşca Teodor Covaci Ana Maria 

I lancş Cornel Haneş Pavel 
Haneş Sebastian Haneş Lucian 
Vâri Radu

sfinţ ită.

a familiei vL™  ” b«.Ui'outoi “ "'î™  in Maramureş, donalie

comandata şi suportată financiar de ing. Paşca NicohT’T' °‘ Avram lancu’ sculptură 
f iujba acUlala este săvârşită de preot PavH 'sculPtor Mercea din Bucureşti. 

C.'Sil0"'  CllSI'iC S“ '“  O—*  Corni, JriS; 1*-» Vasile Neg,ea.

un vas argintat pentru apa

rea centrală şi acum 

pe care „din grabă sau 
1 ugător al lui Hristos va găsi osau Jurj Maria Romul 

Negrea Vasile Tolca Mihai 
Negrea Radu Lazea Avram Oniţ ă 
Suciu Avram Dobrca Aurel 
Suciu Gheorghe 
Suciu Marcel Paşca Teodor- Arad 

Lazea Maria Paşca Vasile- Arad 

Lazea Ilic

Paşca Nicolac-Arad

Vulturar Nicolae -Ineu



Dobrca Ioan Creţ Petru - Arad 
Cârjca Ghcorghe 
Vulturar Zamfira'

si studenţ i teologi de la Facultatea de Teologie din AraH
si cârja arhiepiscopală, episcopul nostru: 1 PS S Dr Ti™ , <!ntat CU mersul pastoresc 
poarta de intrare a Bisericii Avram lancu pe care fluturlu XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1  ^T^  ^

Copii în costume populare i-au oferit buchete ri fi -16 naponale- 
copilăreşti. Din partea autorităţ ilor locale erau prezenţ i- nrfman  ̂ f  ,n0Ce,ntei

DMiicl Voci viceprimarul Scuar Bort»;
Nicolae loţ cu şi Dorel Căprar, din partea organizaţ iilor PSD din judeţ

O mulţ ime de peste 300 de credincioşi, prezenţ i la festivitate a savurat 
„cuvântul de întâmpinare rostit de părintele protopop al Ineului Moise Nica. Cu 

cald acesta s-a adresat întâi stătătorului, spunând: „înalt Prea Sfinţ ite
Arhiepiscop al Aradului,

în această dimineaţ ă admirabilă scăldată in poleiul razelor călduroase de

Lazea Iosif- Timişoara 
Bondor Alexandru şi Maria- Arad

Haneş Rafila Mateiaş Gheorghe 
Creţ Elena 

Haneş MărioaraJurj Ioan- Tisa Nouă 
Ştefan Nicolae Câijea Dorel- Pâncota 
Lazea CantemirVulturar Elena- Ccrmei 
Lazăr Eva

Jurj Ionică

Judeţ ean Arad,

Suciu Eugen - Cermei 
Marcu Zaharia Pele Gheorghe Lunca Teuz 
folca Vasile

un
ton Părinte

Tuduce Maria Lunca Teuz
Juij Vasile 
Jurj Ionică 

Jurj Maria Ioşca 
Lazea Victoria- Sântana 
Cândea Ionică - Arad 
Ionele Ionică - Ţ inea 
Negrea Viorel- Chişlaca 
Haneş Maria- America 
Haneş Dorina -Germania 
Cârja Alin-  Pâncota 
Cârja Râul- Pâncota 
Suciu Dan- Arad 

Suciu Dorel- Arad

Goldiş Marian Lunca Teuz 
Mance Marcela Lunca Teuz

Lazea Maria - Sântana

soare,
parohia Vasile Goldiş, filia  Avram lancu a îmbrăcat haină de sărbătoare, trăind clipe de 

mare bucurie spirituală şi de înaltă vibraţ ie duhovnicească. Această bucurie este legată 
de prezenţ a Prea Sfinţ iei Voastre în mijlocul nostru, precum arhipăstorul în mijlocul 
turmei duhovniceşti.

Suntem încă sub impulsul Marelui praznic al Adormirii Maicii Domnului şi a 

Pomenirii Sfinţ ilor Brâncoveni.
Aţ i poposit azi în localitatea Avram lancu, comunitate care a luat naştere între 

anii 1924-1925 prin stabilirea unor familii de moţ i, originari de la Gârda, Arieşeni, 
Avram lancu, Scărişoara şi Neagra. Primele familii au venit începând din 1924 şi 
primind teren agricol s-au stabilit în Mocirla şi Chişlaca. Alte familii s-au aşezat pe 

această vatră de lângă Ccrmei, formând colonia Avram lancu.
Odată cu întemeierea localităţ ii, aceşti credincioşi cu sânge şi vene de creştini 

ortodocşi si români au dorit să mulţ umească Bunului Dumnezeu care a revărsat asupra 
lor un trai mai bun pe aceste meleaguri. Nu şi-au uitat credinţ a strămoşeasca ş, din 

primele clipe au gândit la un altar de rugăciune şi la o biserica in care“ s® ’ ,
Filia Avram lancu a fost aparţ inătoare de Biserica Cermei păstorită de preo u

rotau, l-a urmai pMmoleij»™1
îndrituită ca parohie, pana in anul 1950- D • . [Ue (1950-1963). Din anul
care a fost păstorită mulţ i ani de vrednteu pre , ^8.  ̂ 1964 până în anul

1964 este administrată de părintele Octavia reluat activitatea după o
1968 ajunge păstorită de preotul Ioan o rac comUniste. Din anul 1968
pribegie nedorită de câţ iva am, in care a Ş Gheorghe Pele, sub
Biserica Avram lancu a fes, M*  '"gffgW  

pastoratia căruia s-a ridicat noul şi Sfântu a^’ mjcionai'ă a credinţ ei ortodoxe este
De la 1 mai 2008 şi până în prezent ra pavd Purice. jn prezent filia

trasă de preotul paroh al Bisericii Vast e o , ^ număr dar cu suflet mare şi
Avram lancu numără 72 de credincioşi ortodocşi, p Iisus Hristos şi Maica
bun oferindu-şi obolul, dragostea, credinJ ţ ‘ iăcaş, finalizat până în cele mai 

Domnului prin ridicarea şi împodobirea ace _
Sfinţ ia Voastra va

Pomeneşte Doamne pe toţ i osârduitorii şi ajutătorii acestui Sfânt Lăcaş si le 
dăruieşte pace, sănătate şi sporire în faptele cele bune Ş Ş

tău alta,Ps™rnŞecuS0are’ jerira "  S?"tUl mai Preslls Ceruri şi duhovnicescul 
au altai şi binecuvântează pe cei ce iubesc podoaba Casei Tale.

Amin
9.9. O zi istorică pentru sufletele moţ ilorIHGFEDCBA

, u u c u , ^ s i ^ " ^ ^ r s is s s” T ' i d ' - A T ' ' :muucu *  pcsrc ,0 .„1. Prefiri,c re,ic» *  u„ 8„p  ££**%

şi au necesitat multe preparative.
Ziua predestinată cu sclipiri de raze de soare a <
Clopotului care parcă a sunat mai melodios si mai grav anumândtT 
toate satele învecinate că azi 18 Ausust 90 n „ a ■ ? ” ’ d CIedincioşu mireni din
Scviciu, arhiepiscop al Aradului, înlf-o misiune de Te T ‘ ^  Sfintitul Dn Timotci 

arhieresc mult aşteptatele binecuvântări pentru nonnn,: ' ?' Va dălU' din suneUl1 săU 
Un sobor de preoţ i format dm:tav7pTe  ̂7"* ”

Avram lancu, Marius Braiţ , diacon, Ioan Hutu paroh în r T^'" VaS'le G°'dl? Ş' 
Hăşmaş, Ciocan Nicolae, paroh în Archis Petre TH n , Cucu Pe,e’ Paroh ,n 
paroh în Şiad ,sub coordonarea ierarhică a nrotnn P»a • în Susa8> Ticu Iercoşan,
săvârşit Sfânta Taină a Utreniei după care la orele 10 Ineu’ .Moisc Nica> au
lancu şi-au întâmpinat chiriarhul. ’ ln ’a Sfintei Biserici din Avram

Pe un covor roşu, presărat cu petale de flori  si

» ,o„ ci -  plini «JlSaîS io, Noi pro.,ii Ji
aliaţ i în mijlocul’ lor spre a desăvârşi lucrările ^  noastra. In numele

credincioşii suntem fericiţ i ca aţ i ven* rcot paVel Purice, a 

credincioşilor acestei parohii, a vre ni

reprezentanţ ilor

Şi întâmpinat de un sobor de preoţ i
333332



comunităţ ii locale şi judeţ ene a tuturor celor prezenţ i vă zicem cuvintele psalmisiU|Uj. 
„Bine este cuvântat, Cel ce vine întru numele Domnului! Să tiăiţ i întm Mulţ i şi Fericiţ i 

Ani, înalt Prea Sfinţ ia Voastră!”
Glasul blând şi duios al I.P.S.S. Timotei Seviciu s-a auzit peste mulţ ime zicând- 

„Prea Onorate Părinte Protopop, Cucernici Părinţ i, onorate autorităţ i, iubiţ i creştini şj 
creştine, dragi copii şi tineret,, Este impresionant să asculţ i un cuvânt, precum cel al 
părintelui protopop, privind istoria unei localităţ i, de Ia începutul ei, împletită cu istoria 

parohiei pe care am avut prilejul şi bucuria s-o mai cercetez în răstimpul amintit

care au

mireni ai Bisericii Avram lancu.
A fost prezent şi activ Florin Guşă, cantor al bisericii VasilP r u- , w 
Tâmand şi la Bocsig. Are realizări profesionale şi de S,'.0® ***  3 -Mănăstln' 

reparaţ iile a mai multor biserici din judeţ ul Arad şi municipiu ’ partlcipand Ia
în Cuvântul de învăţ ătură, I.P.S.S.Dr. Timotei Seviciu'art,' - t ,

valenţ c spirituale prin explicarea şi valorificarea pericopei’evaSeS “ aîă 

duminică completând trairea creştină cu semnificaţ ia şi importanta târnosi 
Jăcaş, Sfanta Biserica Avram lancu. A adresat cuvinte de laudă pentru fondatorii, 
construcţ iei nou biserici: Nicolae Pasca şi Vasile Negrea.
Sintetizând paşii prin care D-l inginer Nicolae Pasca a proiectat Sântul Lăcaş apoi a 

început construcţ ia şi ridicarea bisericii prin echipele sale de constructori şi-a adus apoi 
aportul la finalizarea lucrărilor, a îmbogăţ it patrimoniul bisericii cu acest monument al 
lui Avram lancu a rememorat un periplu şi o muncă de câţ iva ani.

Din partea Episcopiei Aradului şi a I.P.S.S. Timotei Seviciu s-au înmânat 
inginerului constructor Nicolae Pasca şi lui Vasile Negrea, ca principali ctitori ai 
Sfântului lăcaş, Diplome de merit, pentru contribuţ ia materială şi sufletească în tot ce 

realizat şi se realizează la Avram lancu. Părintele episcop a subliniat că diplomele 
dc merit sunt deopotrivă acordate şi tuturor acelora care au însoţ it aportul celor doi

pentru ca acum să văd o rememorare vie a muncii şi credinţ ei tuturor celor 
locuit în această comunitate.

Deşi tânără ,parohia Avram lancu a adus tradiţ ia moţ ilor din Munţ ii Apuseni şi 
pe aceste Binecuvântate locuri. Bunul Dumnezeu s-a îndurat de noi şi iată azi împreună 
sărbătorim nu numai praznicul Bisericii dar şi praznicul muncii, al strădaniilor, al 
năzuinţ elor şi al visurilor.

Din partea Centrului Eparhial Arad şi al celor care vă cunosc aducem felicitări 
tuturor credincioşilor, organismelor parohiale şi din comunităţ ile Ccrmci şi Avram 
lancu al acelora prin muncă fizică, contribuţ ie materială sau sprijin moral si-au 
adus aportul Ia realizarea acestui Sfanţ Lăcaş.

Numele lui Aveam lancu este cinstit şi preţ uit în Istoria României. Nu uităm 

pe secretarul Episcopiei Aradului, corifeul Marii Uniri, Vasile Goldiş, om al 
acestor meleaguri. Nu uităm de tatăl său, Isaia Goldiş, preot, mulţ i ani în Cennei si 
obirşia sa creştinească, pornită din satul Vasile Goldiş. Reîmprospătăm 
şi sufletul cu oamenii şi faptele din istoria noastră naţ ională.

Va mulţ umesc pentru invitaţ ia de a participa la praznicul dumneavoastră 
pentru frumoasa întâmpinare şi pentru valurile de flori primite din partea generaţ iei

înaTte'si vredlr10™ ’ 10316 Credinţ a’ omenia’ simţ ămintele dumneavoastră
Ş v,ednlcia unul mlc nuclcu de oameni care a realizat atâtea lucruri de neuitat

ii"pii™i dcpimc in “ *'»
S-a intonat Imnul Arhieresc.. .Pe Stăpânul şi arhiereul nostru 

Potrivit ritualului festiv

care
s-a

consăteni.nici
Din partea credincioşilor din Avram lancu i s-a înmânat I.P.S.S. Dr.Timotei 

Seviciu un bust, sculptat în lemn, reprezentând pe Avram lancu, împăratul Moţ ilor şi 
simbolizând locul dc origine al locuitorilor de azi din Colonia Avram lancu de lângă

Ccrmci.

mereu mintea

A urmat agapa frăţ ească în Căminul Cultural Avram lancu, spaţ iu recent 
amenajat dc Primăria Ccrmci şi prin care autorilăţ ilc locale au dovedit interes şi
ataşament fată de una din localităţ ile componente ale comunei.

Au rostit cuvinte dc suflet, felicitând organizatorii aceste, fostSivUafr LPS.S 

Dr. Timotei Seviciu, subliniind sacrificiul credincioşilor dinparomee apr P
Vă zic

că sunt
toate ciscumscrise rostului dc păstrare a 

noştri.sobor, şi citirea celor 3 Sfinte Evanghelii si ungerea eu Sfântul M ,n“ njurareîl In 
cu Apă Sfinţ ită a Sfântului Lăcaş purtând hramul XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr„ r Ş' 1^arele M" ’ stroplrea 
Ioan” , şi dedicarea cântecelor sf rS VaSlle’ GriSore

credincioşi au fost încărcate de semnificaţ ia momentului ° UnC‘C'C 3 PCSle 3°° ^

de tineri studenţ f de"h Facuftute '̂dc Teologie ^Ar” "'03° f°S‘^

rememorat cei câţ ivaIHGFEDCBA

„ t :
împrejurimi având astfel tangenţ a şi cu blsenCa , urs Dar spunea Precucemicul 
1980 era una slab dotată iar drumurile erau greu a yaloare iar credincioşii cu
părinte că oamenii acestei comunităţ i au os _ ^ cjncj anj ţn parohia Târnova, 
adevărat biscricoşi. A depănat apoi amintiri cg> . ■ j de anj jn calitate de
şapte ani în parohia Micălaca Veche ş. ultmu, douăzeci ş

Primarul Ioan Daniel Vesa s-a aia 3 . de laudă şi apreciere autonta ilor

şi a fiilor  satului, Avram lancu, a adresa preşedintele Consmlui u c.ca
judeţ ene prezente, în persoana d-lu. N>colâ  şi pentru atenţ ia cu care Consiliul

Arad, mulţ umind pentru fondurile matei ia

Judeţ ean s-a alăturat bisericii. «asionat
Profesorul Ioan Nagy, cunoscu N

U-, sim .lături o,„torul looubi ‘^ IV

îndeplineşte şi această sarcină de care este mândru - p38*  „ccl caie doar de un an 
cele opt glasuri în două luni de zile, treptat asimilâ d™ — ^ Ca 3 PerPonnat» învăţ ând 
în scurt timp să pregătească câteva nriceini» ci .- ?I tlpicul slujbclor divine. A  reuşit

răspunsurile liturgice cu un grup de

monograf de şcoli şi biserici a
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prezentat cea mai recentă lucrare personală: „Monografia Bisericii şi a Şcolii Avram 

Iancu” oferind cele mai semnificative momente din istoria locului, punctând 
momentele de referinţ ă din viaţ a bisericii şi şcolii din Avi  am Iancu. A felicitat 
organizatorii acestei sărbători, spunând: „în calitate de reporter şi leprezentant al 
Sfintei Episcopii a Aradului, între anii 1998-2004 am participat la zeci de târnosiri de 
biserici dar parcă cea de azi este cea mai frumoasă. Este adevărat că aici mă simt legat 
şi prin activitatea de cantor şi prin activitatea de instructor şi dirijor al corului care este 
astăzi în biserica Avram Iancu” .

în încheierea acestei frumoase zi, orchestra populară formată din muzicanţ i 

locali şi zonali sub coordonarea lui Vasile Negrea a interpretat Imnul Moţ ilor, cântecul 
de suflet al localnicilor.IHGFEDCBA

B I B L I O G R A F I E

1. Arhiva Episcopiei Ortodoxe a Aradului: reei
n„ . ♦ *je^lslre<k intrare -ieşire 1914-1943- 

2. Arhiva Prolopopiatuiui Oriodox Ineu^regist^nirare914'192,.

Caiet procese verbale-1965-1978- 
Inventar 1964;
Carte de muncă,Titeu Teodor.

3. Arhiva Parohiei Ortodoxe Şomoşchcş
(A.P.O.Ş.)

4. Arhiva Şcolii Primare Şomoşcheş - matricole 1917-2011;
( A.Ş.P.Ş. - procese verbale 1922- 1943-1959-1974;

-dosar corespondenţ ă-1956-1957;
-procese verbale, Consiliul prof. 1957-1974;

5. Arhiva Primăriei Cermei - pachet documente, 1940- 1941, 1926 - 1930 - 1940- 
1950-1960-1970-1980-1990-2000;

(A.Pr.C.)
6. Arhiva Primăriei Ineu - pachet documente 1934;

(A.P.I.)
7. Arhiva Liceul Cermei - Pachet 1927-1931-1944-1982-1992;

(A. S. C.) şi (A.L.C.)
SURSE EDITE:
Codău, Ioan, XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŞcoala ineuană pe trepte de istorie, 1756 - 2008, Editura Trinom, Arad, 

2008;
Codau, Ioan, Un om pentru o cauză: Pavel Dărlea, pagin i ineuane. Editura Grafnet, 

Oradea, 2007;
Ciuhandu, Gheorghe, Românii din Câmpia Aradulu i, acum 200 de .
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Faur, Vasile, Ţ ara Zărandulu i -  Conscripţ ii. Cronici. Documente. Ed. Concord.a, Aiad,

Hclysegnevlara - A. Magyar Szent Korona Orszagainak, Budapest, 19 

Istoria României, voi I- V, Editura Academiei, Bucureşti, iwz;

«ST»*»»

- registre de intrare - ieşire 1888-1938

Cuvintele de mulţ umire sunt puţ ine pentru contribuţ ia deosebită materială şi 
morală a familiei Vulturar Nicolac şi Mariana, împreună cu copiii Larisa, Loredana si 
Laurenţ iu în pregătirea acestei zile festive.

Nu putem încheia această memorabilă zi fără a aminti faptul că familia Cândea 
Ionică şi Dana, dimpreună cu fiul Râul au sponsorizat şi au contribuit direct la 

amenajarea şi împodobirea estetică a sălii Căminului Cultural Avram Iancu, aspect ce a 
dat unicitate acestei sărbători.

ani, Arad, 1940;

Istoria României în date,
Istoria învătâmâmtulu i

Bucureşti 1971; w m , liceu Ed. Polirom Iaşi 2008;
Istoria comunismulu i din România, Manual p^ ’ • cll frw-ale a Com itatu lu i
Jeno, Gaal, Descrierea stării econom ice, 0 ™1,1 ls l °
A rad si Oraşulu i L iber Regesc Arad, Arad, 189 , ^ { Decembr je
Lelescu, V.', P„ Contribuţ ii arădene la în făptu irea Mau

1918, îndrumător bisericesc 1988; - între anii
Legislaţ ia antievreiascâ, vol.I, Evreii din Roman

Bucureşti, 1993; . « iao?-
Lupşa, Ştefan, Biserica Ardeleana şi Unirea, m 
şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1949,

ii 1940 - 1944, Ed. Hasefer, 

1701, Ed. Institutului Biblic



Moraru, Alexandru, XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABiserica Ortodoxă Română în tre anii 1885 2000, voi. III, gdIHGFEDCBA
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revista Teologia, nr. 3 / 4, Facultatea de teologie, Arad, 2003;
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lea, 1821 - 1867, Arad, 1979;
Popeangă, Vasile, Mărturii Transilvănene despre acte creatoare de pedagogie 
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2006;
12. Nagy, Ioan, Biserica şi şcoala din zona Inculu i, în trel914-1919, Lucrare de licenţ ă, 

2010,
13 Nagy, Ioan şi colaboratori, Biseria şi Şcoala Şomoşcheş în unitatea axio logică a 

românilor -  Studii şi cercetări monografice, Ed.U.A.Vlaicu, Arad, 2012;
14. Oancca, Marius, Claudiu, Igneşti -  monografia geografică, Ed.U.A.Vlaicu, Arad,

2009;
Pârvu, Florin, Şepreuş - monografie, Ed.Viaţ a arădeană, Arad, 2001;

16. Tripa, Pavel, Trecutu l oraşulu i Ineu şi a Cetăţ ii Ienopolei, Ed. Emia, Deva, 2007;

, Valcriu, C iutei -  satu l dintre bălţ i, Arad, 2008;

Cărţ ii de Ştiinţ ă, Cluj Napoca,

pentru

in tre

15

17. Tuleu, Ioan
18. Vlad, Nicolae, Monografia comunei Cermei, 1988, manuscris,

PERIODICE:
Anale istorice nr. 12 /1983;
Altarul Banatului, nr. 10 - 12/1992;
Biserica şi şcoala: nr.46/12 -25 noiembrie 1906, 

nr. 1 /I ianuarie 1928; 
nr. 3/19 ianuarie 1930; 
nr. 47/4 decembrie 1921;

îndrumător bisericesc - 1982 - 1985 - 1988, ^
Protocoale ale şedinţ elor Adunării Eparhiale 1VH 

Satul natal, 1993, 1997;
Satul românesc, numerele: 1, 2, 3/2000,

Teologia, nr. 3, 4/2003

secolu lu i al  XIX-

Ed.Timpolis, 2000; 
1918, Astra arădeană, an II, nr 3 / 1926-1948;

, Arad, 2007;
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Vă puteţ i imagina aşezările componente ale Cermeiului si Şomoşcheşului din perioada 1782- 

1785, de pe hărţ ile topografice, realizate manual în acea vreme?





Cantorii din Biserica Ortodoxă Cermei
care prin glasurile lor melodioascînfrumusejează 
slujbele

Preotul Petrisor Lazea care prin vrednicia sa onorează haina şi harul de preot, alături îi stă 
preoteasa Anca. dublând realizările familiale si profesionale
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i Momente de neuitat, într-o zi istorică, la Târnosi

irea Bisericii Avram Iancu
-18 august 2013- alături de credincioşii din Avram Iancu

Autorităţ ile locale si judeţ ene.
i
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Credincioşii din Cermei in faţ a vechii biserici

:
i Ştirului din Cermei

O privelişte asupra ciIHGFEDCBA
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Şcoli de elita din Cermei si Şoinoşchcş, cu dascăli de valoare care au dat generaţ ii de vrednici

cetăţ eni ai României

.5
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O tânără familie de cermeieni

Portul popular si cel local din Cemiei

Obiceiul nunţ ii din vremuri apuse, la Cermei

;



Credincioşii baptişti şi adventişti din Cermei işi icspectă înaintaşiiIHGFEDCBA
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Aspecte din viaţ a
culturală a comunei
Cermei: teatru, joc si

brigadă artistică

vi -ţ t >
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R e a l i z ă r isrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA d i d a c t i c e  î n  4 6  d e a n i  d e a c t i v i t a t e

■4 manuale auxiliare;
•6 monografii locale;

• 18 mijloace de învăţ ământ inventate;
•70 de articole de specialitate, publicate;

•42 de participăari la simpozioane; 
■Susţ inerea de activităţ i sportive şi culturale;

■Zeci de diplome acordate; ^
■Titlul  Profesor Gheorghe Lazăr;

■3 titluri  „Ioan Slavici’ ;
•Medalia de aur,, Instructor Laur  ̂,
•Placheta Umver|tapiJĉip,

■300 reportaje la
Satul Natat

SaW|Romi n«riale

•17 ani di^S>le»en'“ lţ  raatutai Şotnoşobei, 

•Asigurare -centre*  ^.Cerme.

Cet « e* " d

i Radio Sebiş;

7-060-1
606-62
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