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Cuvânt înainte
Elaborarea monografiilor de localitate reprezintã o preocupare
permanentã a Colectivului Monografic Judeþean, organism ºtiinþific
constituit la iniþiativa Consiliului Judeþean Arad, prin Centrul Cultural
Judeþean Arad. Monografia comunei ªepreuº se leagã, indiscutabil,
de manifestãrile de anul trecut din aceastã localitate, când s-au împlinit
60 de ani de la Revolta anticomunistã a sãtenilor din ªepreuº, din
vara anului 1949. Cu acea ocazie, în prezenþa preºedintelui României,
autoritãþile locale ºi judeþene au luat în discuþie elaborarea prezentei
monografii. Încã de la început, trebuie sã mãrturisim cã, în acest
demers, nu s-a plecat de la zero. Autorii au avut la dispoziþie
Monografia eminentului profesor de la Preparandia arãdeanã, Florin
Pârvu, ºepreuºean get-beget, publicatã în anul 2001, sub titlul „ªepreuº
– vatrã de inimã ºi suflet”. Vorbim despre o lucrare bine structuratã,
excelentã în ceea ce priveºte descrierea cadrului geografic, scrisã –
aºa cum glãsuieºte ºi titlul – cu inima ºi sufletul celui plecat din
tinereþe de-acasã, dar care se întoarce, oricând, cu gândul în satul
sãu natal. Cu gândul ºi cu mintea, deoarece profesorul Pârvu a cercetat
arhive, a studiat istoria localã ºi, nu în ultimul rând, a fãcut cercetãri
pedologice ºi geologice la faþa locului. ªi - atunci, se poate pune
întrebarea: pentru ce o nouã Monografie? Ei bine, autorii au avut în
vedere, în primul rând, completarea strãduinþelor profesorului Florin
Pârvu. Dr. Rodica Colta a fãcut, timp de câteva luni, o amplã cercetare
de teren la ªepreuº, privind obiceiurile locului, costumul popular,
dansul, construcþia locuinþelor, graiul, istoria ºcolii ºi a bisericilor
etc. , pe care astãzi, într-un cadru integrat ºi pe deplin ºtiinþific, le
pune la dispoziþia cititorilor. Înregistrãrile ºi fotografiile realizate în
timpul anchetei vor fi pãstrate, ca material documentar, în arhiva
Biroului de Conservare a Tradiþiilor. La rândul sãu, drd. Doru Sinaci
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s-a strãduit sã cerceteze arhivele ºi lucrãrile istorice de referinþã,
punând, cap la cap, parcursul milenar al acestei localitãþi, cu o istorie,
ce face ca puþine localitãþi din judeþul Arad sã-i stea alãturi. Dr.
Augustin Mureºan a alcãtuit stema comunei ªepreuº, pe care astãzi
o aºezãm pe coperta Monografiei. Dr. Lucian Petraº, un alt ºepreuºean
care face onoare satului în care s-a nãscut, ne-a pus la dispoziþie
toate documentele de arhivã din timpul „Rebeliunii” de la 1949. În
plus, teza domniei sale de doctorat, „Politicã ºi demers naþional în
comitatul Arad (1895-1916)” este citatã pe larg în paginile de istorie
modernã a ªepreuºului. Dr. Antoniu Martin a studiat procesul
colectivizãrii din ªepreuº, elaborând un studiu, pe care l-a oferit cu
generozitate, motiv pentru care l-am inclus în aceastã Monografie. Preotul
dr. Pavel Vesa a completat informaþiile noastre privind istoria Bisericii
ortodoxe din ªepreuº, iar primarul ºi viceprimarul comunei ne-au
stat, tot timpul, la dispoziþie. Tuturor celor citaþi mai sus, dar ºi
minunaþilor sãteni din ªepreuº, care ne-au oferit informaþii preþioase,
autorii prezentei Monografii le aduc cele mai calde mulþumiri. Un
gând de aleasã aducere aminte ºi pentru cel care ne-a fost profesor,
coleg ºi pãrinte spiritual, Florin Pârvu, a cãrui carte ne-a stat în faþã,
în strãdaniile noaste de a redacta acest volum. Este vorba despre un
demers ºtiinþific dar ºi despre „încercarea” noastrã de Monografie,
deoarece acest gen de carte rãmâne o operã vie, deschisã, ce trebuie
mereu actualizatã, fiindcã, în fond, ea descrie nu numai o lume trecutã
ci ºi lumea aflatã într-o perpetuã schimbare.
Autorii
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CAPITOLUL I
Cadrul natural
Condiþiile geografice
Coordonatele geografice
Comuna ªepreuº este situatã la intersecþia, interferenþa sau
întrepãtrunderea paralelei de 46 de grade ºi 35 de minute, latitudine
nordicã, cu meridianul de 21 de grade ºi 41 de minute longitudine
esticã. Dupã coordonatele geografice, comuna este aºezatã între
paralelele de 46 de grade, 35 de minute ºi 46 de grade, 40 de minute
latitudine nordicã ºi meridianele de 21 de grade, 40 de minute ºi 21
de grade, 50 de minute longitudine esticã. Aceastã aºezare a comunei
a influenþat ºi a determinat existenþa unui climat temperat-continental, moderat, de tranziþie, cu influenþã oceanicã, care a stabilit în
timp, alãturi de condiþiile naturale, practicarea unor culturi agricole
specifice: cereale, plante industriale ºi creºterea bovinelor, porcinelor,
ovinelor ºi diferitelor specii de pãsãri.
Aºezarea fizico-geograficã
Teritoriul comunei se întinde în Câmpia de Vest (Câmpia Tisei),
în plinã câmpie joasã a Criºurilor, în unitatea de câmpie a Cermeiului.
Ea este încadratã natural între Criºul Negru, în partea nordicã ºi
Criºul Alb, în partea sudicã, prin Valea Teuzului, afluent principal al
Criºului Negru ºi este brãzdatã de pârâul Sartiºe, acum în parte
canalizat ºi canalul Biniºel, fost ºi el pârâu.
Aºezarea administrativ-teritorialã
Din punct de vedere administrativ-teritorial, comuna ªepreuº
se aflã în partea central-nordicã a judeþului Arad, la o distanþã de 60
km faþã de municipiul reºedinþã de judeþ. În partea de nord, comuna
ªepreuº se învecineazã cu comuna Apateu, cu satele Moþiori ºi
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Berechiu. Spre est se gãseºte comuna Cermei, cu satele ªomoºcheº
ºi Avram Iancu, spre sud se gãseºte comuna Sintea Mare, cu satele
Þipari ºi Adea, iar spre vest, comuna Miºca, cu satele Satul Nou,
Vânãtori ºi Zerindul Mic.
Cãile de comunicaþie
Pe relaþia ºoselei naþionale, localitatea ªepreuº se aflã la o distanþã
de 60 km faþã de Arad ºi, pe drumul judeþean, la o distanþã de 20 km
de Chiºineu-Criº.
-distanþa ªepreuº-Apateu este de 6 km;
-distanþa ªepreuº-Sintea Mare este de 11 km;
-distanþa ªepreuº-Miºca este de 11 km;
-distanþa ªepreuº-Cermei este de 11 km;
-distanþa ªepreuº-Ineu este de 28 km.
Condiþiile geologice
Formaþiuni geologice de adâncime
Zona fundamentului cristalin al Câmpiei de Vest.
Acesta se aflã fragmentat la diferite adâncimi, de 1. 100m, 2.
400m ºi 2. 660m, fiind alcãtuit din ºisturi cristaline, micaºisturi cu
granaþi, strãpunse de puternice mase granitice, gabbrouri ºi diorit.
Prospecþiunile geofizice ºi forajele executate în cristalin au descoperit
anomalii seismice, existenþa lui la diferite adâncimi datoritã faliilor
foarte complexe, pe unde au apãrut ºi ape termale bicarbonate,
începând de la Satu Mare, pânã la Timiºoara.
Formaþiunile geologice ale sedimentului
Acesta se aflã transgresiv peste zona cristalinului, la diferite
adâncimi, între 100m ºi 1. 000m grosime. Ele sunt alcãtuite din
calcare, marne calcaroase, gresii, nisipuri, argile ºi pietriºuri, în care
se ascund, în general, zãcãminte de petrol sau þiþei ºi gaze natural,
care se exploateazã.
Formaþiunile geologice de suprafaþã
Aceste formaþiuni sunt de vârstã mai recentã (terþiar, neogen ºi
cuaternar), cu grosimi între 300-600m, alcãtuite din nisipuri fine,
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argile, nisipuri grosiere, peste care, în cuaternar, s-a depus o masã
de loess. Zona aceasta cuprinde ape ascensionale, arteziene cu apã
foarte curatã.
Miºcãrile neotectonice de suprafaþã
Câmpia Tisei este alcãtuitã, în general, din argile, nisipuri,
pietriºuri sau depozite loessoide, care provin din materialele detritice
aduse de apele curgãtoare de pe dealurile sau Piemontului Codru
Moma, uneori chiar din Munþii Apuseni. Dealurile piemontale Vestice,
în cuaternar, au produs o ridicare general a întregii câmpii, prin
depozite lacustre, aluviale ºi depozite eoliene. Miºcãrile de ridicare
ritmice a regiunilor înconjurãtoare ale munþilor ºi dealurilor
piemontane au produs miºcarea de coborâre, de subsidenþã localã,
neegalã a câmpiei. Zona studiatã – Câmpia Cermeiului – în care se
aflã teritoriul comunei ªepreuº, se încadreazã în câmpia aluvionarã
de subsidenþã.
Relieful
Caracteristicile generale ale Câmpiei Tisei (Câmpia de Vest,
Câmpia Cermei).
Câmpia Tisei face parte din marea Depresiune a Dunãrii Mijlocii,
care s-a format prin prãbuºirea în trepte neegale a blocului cristalin
„Tysya” de vârstã paleozoicã (patru milioane de ani) cu sedimentarul
mezozoic suprapus morfologic. Câmpia Cermeiului din Câmpia
Vesticã se datoreazã, în mare parte, evoluþiei reþelei hidrografice din
cuprinsul ei. Câmpia Cermeiului cuprinde douã conuri de dejecþie (relief
mai înalt, format de ape ), care afecteazã ºi teritoriul comunei ªepreuº.
Treptele de câmpie
Morfologic, Câmpia Cermeiului cuprinde mai multe trepte de relief,
ca luncã, câmpii joase de sub 100 m ºi câmpii înalte, de peste 100 m.
Subdiviziunile câmpiei
Câmpia teritoriului comunei ªepreuº face parte din Câmpia
Cermeiului, având urmãtoarele trepte:
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-câmpiile înalte, de peste 100 m, care sunt Câmpul Orasteºului,
Miclãuºului, Doronguºului, Pustei, Pãduriþa, Ioancii, Rozman ºi
Ceichii. În aceste câmpuri înalte pânza freaticã se aflã la adâncimi
mai mari de cinci metri.
-câmpiile joase, de sub 100 m, care sunt Câmpul Belocului, Zoltan,
Ghizu, Momac, Lupu, Iugare, Crãciun.
-microrelieful câmpiei cuprinde ºi luncile Criºului Alb ºi Negru
ºi afluenþilor Teuz ºi Sartiºa, la care se adaugã suprafeþele mlãºtinoase,
în general canalizate.
Condiþiile climaterice
Încadrarea condiþiilor climaterice
Zona studiatã se aflã în vestul þãrii, Dealurile Vestice ºi a Munþilor
Apuseni, fapt care determinã un climat central caracterizat printr-un
climat temperat-continental moderat, cu influenþe oceanice.
Regimul termic (Staþiile meteorologice Chiºineu-Criº ºi Ineu)
-temperatura medie anualã este de 10,9 grade;
-temperatura medie a lunii iulie este de 21,4 grade;
-temperatura medie a lunii ianuarie este de 2-4,5 grade;
-temperatura medie multianualã este de 10,8 grade;
-temperatura maximã absolutã a fost de 40,4 grade – iulie 1987;
-temperatura minimã absolutã a fost de -30,4 grade – ianuarie
1940;
-temperaturile medii acumulate în perioada de vegetaþie,de 250 de
zile, sunt de 3. 802 grade peste 0 grade ºi 2. 627 grade peste 5 grade
Celsius, propice pentru cultivarea tuturor plantelor agricole din
aceastã zonã.
Regimul eolian
Prin aºezarea sa, zona studiatã este dominatã de activitatea
vânturilor neregulate: vântul de nord, vântul de nord-vest ºi vântul de
vest. Vântul de nord ºi nord-vest are o intensitate slabã ºi este frecvent
iarna, accentuând anotimpul friguros, fiind denumit de localnici ºi
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„orãdeanul”. Vântul de vest are o frecvenþã mai mare ºi aduce
precipitaþii. Viteza vântului este destul de redusã, de 3,3 m/s. Direcþia
lui este NV spre SE ºi V-E, mai ales primãvara ºi vara. Vânturile, în
general, nu sunt puternice ºi nu viscolesc zãpada, favorizând lucrãrile
hidroameliorative, mai ales irigaþia prin aspersiune.
Regimul precipitaþiilor1
Cantitatea medie de precipitaþii anuale, în zona studiatã, a fost
de 574 mm anualã, cu unele perioade de secetã. Precipitaþiile lunare
au variat în trecut între 20-24 l/mp, în februarie ºi 60-70 l/ mp, în luna
iunie. Precipitaþiile anuale au variat între 540-627 mm.
Cantitatea cea mai mare de precipitaþii cadea pânã în ultimii ani
în luna iunie, fiind de 69 mm, iar cea mai micã, în luna ianuarie, de 22,5
mm. Frecvenþa cantitãþii anuale de precipitaþii a fost urmãtoarea:
media anualã pe ultimii 40 de ani a fost de 460 mm, iar în 1941 de
795 mm. În intervalul 1991-2001, perioadele de precipitaþii abundente
au fost alternate cu perioade de secetã. Regimul precipitaþiilor pe un
an, în perioada vegetaþiei, nu este nici azi uniform, situaþie care
compromite culturile cerealiere. Cantitatea de zãpadã este iarna relative
scãzutã, cu grosimi medii anuale de 31 cm. Solul a fost, pânã în anii
din urmã, acoperit cu zãpadã, anual, în medie 34 de zile. Cantitatea de
precipitaþii mai mare cade însã vara, datoritã influenþei ciclonilor.
Vârful este în luna iunie, aversele provenind din curenþii de convecþie.
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 mm.
Agroclimatologia
Cantitatea de cãldurã necesarã plantelor în perioada de vegetaþie
este datã de temperaturile acumulate de 3. 803 grade C peste 0, de 2.
626 grade C peste 5 ºi de durata medie a intervalului de 250-259
zile, în care temperatura este mai mare sau cel puþin egalã cu 5 grade
Celsius. Cu alte cuvinte, cu excepþia bumbacului – care necesitã 3.
000 grade C peste 5 – se pot cultiva cu succes toate plantele agricole.
În intervalul 1991-2010, media zilelor de îngheþ a fost între 65-115 zile
De la monografia apãrutã în 2001, la care facem trimitere, când ne referim la
„ultimii zece ani”, modificãrile climaterice în localitate s-au schimbat foarte mult.
1
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anual, zilele cãlduroase fiind suficiente din punct de vedere al
longevitãþii perioadei de vegetaþie. Brumele din acelaºi interval aratã
cã, 8 ani a îngheþat între 10 ºi 15 aprilie, un an în martie ºi un an între
8 ºi 10 mai. Primul îngheþ de toamnã a fost înregistrat în luna
septembrie, dar majoritatea se manifestã în luna octombrie. Cantitatea
medie de precipitaþii este suficientã pentru satisfacerea consumului
specific al plantelor agricole.
Condiþiile hidrografice
Apele de suprafaþã
-Criºul Alb, izvorãºte din Munþii Bihorului ºi strãbate o lungime
de 250 km în þara noastrã, udând Depresiunile Brad, Hãlmagiu,
Gurahonþ ºi Zãrand. El dreneazã o suprafaþã de 1. 860 km pãtraþi din
Câmpia joasã a Criºurilor, fãrã a afecta teritoriul comunei ªepreuº;
-Criºul Negru, izvorãºte din Dealurile Codru Moma ºi Munþii
Metaliferi. Strãbate o suprafaþã de 350 km ºi udã Depresiunea
Beiuºului, Câmpia Criºurilor, unde primeºte ca afluenþi pârâul Teuz
ºi canalul Sartiºe, care îºi adunã izvoarele din aceastã regiune.
-Pârâul Teuz, izvorãºte din Munþii Codru Moma, strãbate
Dealurile Piemontane ale Codrului – de unde primeºte un numãr
mare de vãi cu cursuri temporare – ºi, uneori, provoacã inundaþii.
-Pârâul canalizat Sartiºe, îºi adunã apele din Dealurile Codrului,
brãzdeazã Câmpia Criºurilor, înconjurând, spre sud, teritoriul
localitãþii ªepreuº. Canalizarea pârâului Sartiºe a fost necesarã,
deoarece a provocat inundaþii catastrofale în anii 1974, 1977 ºi 1999.
Cursurile de apã temporare sunt Biniºel, Mineº, Salvaº, Botfei,
Urviº, Hãºmaº, Groºeni, Barºeºti, Gropoiu etc. Teritoriul comunei
mai cuprinde ºi ape stãtãtoare, numite de cãtre localnici „ieruri”:
Ierul Mare, Ierul lui Stana, Ierul cu cicari, Ierul cu bani, Ieroi, Ierul
lui Sãlui, Sodom.
Apele subterane
-Apele freatice subterane – apa fântânilor ºi a puþurilor – variazã
mult pe suprafeþe restrânse, existenþa lor fiind legatã de prezenþa
unor lentile de argilã ºi de succesiunea neregulatã cu structurã
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încruciºatã cu straturi aluvionare, care determinã o infiltrare ºi o
circulaþie neuniformã în straturile pãmântului. Nivelul freatic –
adâncimea acestuia – variazã între 0 ºi 3 metri, în unitãþile joase de
câmpie ºi între 3 ºi 5 metri, în unitãþile de câmpie înaltã. Datoritã nivelului
acestei pânze freatice aproape de suprafaþa pãmântului, în perioade cu
multe precipitaþii ea ajunge la suprafaþa pãmântului, provocând
înmlãºtiniri. Din aceastã cauzã este ºi improprie pentru consumul
populaþiei, fiind utilizatã numai la irigaþii sau la adãparea animalelor.
-Apele subterane de adâncime se gãsesc sub mai multe straturi.
Stratul între 10 ºi 11 metri are o apã puþin potabilã, fiind folositã mai
mult pentru spãlarea rufelor, pentru conþinutul mineral feruginos ºi
calcaros. Între 28 ºi 30 de metri gãsim o apã potabilã moderatã.
Stratul de 80 de metri are o apã potabilã foarte bunã, iar pânza freaticã
aflatã între 80 ºi 400 de metri este, în general, captivã – curge spre
suprafaþã în mod natural – ºi dã cea mai bunã apã de bãut.
-Apele subterane foarte adânci, sau artezienele, cum sunt denumite
de cãtre localnici, se formeazã, datoritã înclinãrii straturilor
sedimentare, în formã de pâlnie, sub o presiune foarte mare. Prin
forare, acestea þiºnesc la suprafaþã, oferind oamenilor din ªepreuº o
apã excelentã de bãut.
Condiþiile biogeografice
Vegetaþia comunei
-Zona de stepã. Aceastã zonã de vegetaþie cuprinde, pe teritoriul
comunei, douã subzone: zona de stepã propriu-zisã, cu ierburi ºi
zona de silvostepã, cu ierburi ºi pãduri.
Subzona de stepã propriu-zisã cuprinde ierburi cu specii
caracteristice: lolium perene, festuca, spinul vântului, colilia, coada
ºoricelului ºi diferite specii de scaieþi, la care se adaugã arbuºtii,
printre care mãceºul ºi porumbarul. Arborii caracteristici stepei sunt
salcâmul, plopul, salcia, dudul ºi nucul. Aceastã subzonã cuprinde mai
multe subtipuri: stepã erofilã, mezofilã ºi halofilã.
Subzona de silvostepã cuprinde arbuºti, ca mãceºul, gârniþa ºi
porumbarul, ºi arbori : stejarii(specia gorun, cer, gârniþa) ulmul, plopul,
salcia, ultima în luncile râurilor.
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Fauna comunei
Aceasta este formatã din animale ºi pãsãri, caracteristice stepei.
Mamiferele-rozãtoare sunt iepurele, hârciogul, orbetele, popândãul
ºi ºoarecele de camp, iar mamiferele carnivore sunt dihorul ºi
nevãstuica. Alãturi de aceste animale caracteristice stepei, la ªepreuº
mai trãiesc cãprioara, mistreþul ºi vulpea. Pãsãrile caracteristice zonei
sunt prepeliþa, potârnichea, fazanul, uliul, coþofana, graurul, pupãza,
mierla, sticletele, piþigoiul, pitulicea ºi cucul.
Fauna acvaticã este dominatã de mamifere ca vidra, nurca ºi
castorul, iar printer pãsãrile de baltã amintim barza albã ºi neagrã, ºi
stârcii. Peºtii sunt: mreana, cleanul, crapul, mihaltul, ºtiuca, plãtica,
linul, somnul.
Agrobiogeografia
Cea mai mare suprafaþã a comunei a devenit, în timp, datoritã
defriºãrilor numeroase, teren agricol.
-Fauna cerealelor: ploºniþele, pãduchele verde, gândacul ghebos,
sfredelitorul porumbului, rãþiºoara porumbului ºi buha semãnãtorilor.
-Fauna plantelor tehnice: gãrgãriþa sfeclei, pãduchele de sfeclã
ºi molia cânepii.
-Fauna legumelor: gândacul de Colorado, buha verzei, pãduchii
verzei, gãrgãriþa mazãrei, paianjenul etc.
-Fauna culturilor pomicole: omida pãroasã a dudului, viespele
prunelor ºi merelor, gãrgãriþa florilor de mãr, viermele prunelor,
merelor, cireºelor, molia piersicului ºi strugurilor, pãduchele de San
Jose etc.
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CAPITOLUL II
Istoria aºezãrii
Atestãri documentare
Localitatea ªepreuº apare atestatã în timp ºi în formele Chepreus,
Sewpreus(1425), Seprõs(1644).
În hotarul comunei, la 800 m est, la 3 km nord-vest ºi la 3 km
nord-est se gãsesc 3 tumuli cu diametrul de 35-40 m, a cãror origine
nu este cunoscutã2 .
Prima menþiune documentarã a satului dateazã din anul 13643 .
Din perioada 1402-1412 pânã în 1561 satul a aparþinut diferiþilor
membrii ai familiilor nobiliare Bethlen ºi Neczpály. În toatã aceastã
perioadã, izvoarele medievale atestã mai multe conflicte de
proprietate între cele douã familii, cu precãdere atunci când venea
vorba despre succesiune. Alãturi de satele Betlensi ºi Bodon,
ªepreuºul îºi schimbã de mai multe ori domnul de pãmânt, dar acest
lucru nu a afectat prea mult soarta iobagilor români de aici. Prima
descriere a ªepreuºului dateazã din anul 1412, când satul se gãsea
situa între pârâurile Sartoº ºi Hodoº (Beniºel), iar strada principalã
împãrþea localitatea în douã.
În anul 1543 aºezarea figureazã cu 14 sesii iobãgeºti, în 1561
cu 24 de sesii. Nici perioada stãpânirii turceºti nu a lãsat urme
deosebite la ªepreuº, turcii procedând ºi aici – la fel ca ºi în celelalte
cazuri – doar la strângerea birurilor aferente. Pânã în anul 1700,
ªepreuºul este menþionat documentar la 1364, 1407-1412, 1420,
1425, 1455, 1543, 1561, 1567-1579, 1601 ºi la 1644. În majoritatea
***Repertoriul arheologic al Mureºului Inferior. Judeþul Arad, Ed.
Orizonturi universitare, Timiºoara,1999, p. 121
3
Alexandru Roz,Kovách Géza, Dicþionarul istoric al localitãþilor din
judeþul Arad, Editura Universitãþii „Vasile Goldiº” Arad, Arad,1997,p. 231
2
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dintre aceste consemnãri documentare este vorba despre alocãri sau
succesiuni patrimoniale.
Ca toate localitãþile din zonã, satul ajunge în 1732 în proprietatea
prinþului Rinaldo de Modena, dupã care devine proprietatea coroanei.
Erariul îl va vinde în perioada 1819-1822 membrilor familiei nobiliare
Czárán, cea mai mare parte din hotarul satului devenind proprietate
domenialã.
ªepreuºul în contextul istoric al secolului al XVIII-lea
Reformismul habsburgic
Cãtre sfârºitul secolului al XVII-lea, putem vorbi despre trecerea
de la „mica”, la „marea Europã”, datoritã recuperãrii creºtinãtãþii
orientale ºi extinderii frontierelor politice spre partea rãsãriteanã a
bãtrânului continent. Totodatã, „Marea Europã” inaugura debutul
secolului Luminilor, debutul luptei dintre vechi ºi nou, dintre laic ºi religios,
raþional ºi iraþional, dintre libertate ºi despotism. 4 În plan politic,
Diploma leopoldinã din 4 decembrie 16915 devine, pentru urmãtorii
150 de ani, o veritabilã „Constituþie” a Transilvaniei, chiar dacã, prin
recunoaºterea ºi confirmarea vechilor libertãþi ºi privilegii, Habsburgii
consolideazã identitatea tradiþionalã a stãrilor.
Dieta din anul 1714, þinutã dupã rãscoala lui Francisc Rákóczi,
impunea fiecãrui iobag o robotã de patru zile pe sãptãmânã, iar jelerii,
care nu aveau pãmânt ºi trãiau numai din munca mâinilor, câte trei
zile. Mai mult, nobilii cereau ca munca de robotã sã nu o facã doar
capii de familie, ci toþi membrii acesteia, capabili de muncã. În
Sepreuºul anului 1746, impozitele publice sau contribuþiile erau fixate
dupã vechiul sistem de „porþi”, de unde se mai pãstreazã ºi astãzi
numele de „porþie”, asimilat impozitului funciar. De-a lungul timpului,
termenul de „porta-poartã” a avut mai multe înþelesuri. La început,
Istoria României, Compendiu, Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan,
coordonatori, Institutul Cultural Român, Cluj-Napoca, 2004, p. 418.
5
Datã de împãratul Leopold I de Habsburg (1658-1705), dupã tratativele
desfãºurate cu principele Mihail Apafi (1661-1690) ºi cu reprezentanþii stãrilor
transilvãnene, prin care Transilvania renunþã la suzeranitatea otomanã ºi acceptã
protecþia imperialã.
4
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aºa se numea casa ºi terenul iobagului. Dupã anul 1609, prin „poartã”
se înþelegeau câte patru gospodãrii iobãgeºti, cu terenurile care le
aparþineau, aceastã asociere fiind fãcutã de cãtre admnistraþia
turceascã. Apoi, conform Legii XXXVI din anul 1647, patru iobagi,
cu tot atâþia boi de tracþiune, formau o poartã, dupã cum ºaisprezece
jeleri, care nu aveau animale, formau la rândul lor câte o poartã. 6
Taxele erau ºi ele împãrþite pe mai multe categorii. Exista „taxa
capitis”, sau darea pe cap, „taxa mercaturae”, sau impozitul pe
negustorie, „taxa opificii”, sau dupã îndeletnicirea meºteºugãreascã
a fiecãrui contribuabil, „taxa inseminationis”, care se calcula dupã
cantitatea semãnãturilor, „taxa pecorum”, dupã numãrul de vite, „taxa
proventuum”, dupã veniturile obþinute, „taxa domorum”, dupã casã,
numitã ºi taxa de fum. În registrul arãdean de impozitare, dupã
„Domenstica Conscriptio” din anul 1746, iobagii din Sepreuº aveau o
seamã de sarcini împovãrãtoare. Astfel, fiecare iobag cu gospodãrie
proprie plãtea „taxa capitis” sau darea „pe cap”, cum i se mai spunea,
de un florin imperial7 . Fiecare „subhospes”, sau iobag de mâna a doua,
plãtea câte 55 de creiþari, la fel ca ºi iobagii fãrã casã ºi fãrã pãmânt,
care trãiau doar din „munca palmelor”. Fiii iobagilor, care depãºiserã
vârsta de 16 ani erau impozitaþi cu 25 de creiþari, iar fraþii capilor de
familie, care trãiau sub acelaºi acoperiº, sau în aceeaºi gospodãrie,
plãteau câte 50 de creiþari anual. Locuitorii din ªepreuº mai plãteau
câte un florin imperial pentru fiecare pereche de boi sau de vaci, pe care
o deþineau, ºi tot cu câte un florin erau taxate ºi posesia a patru junci
sau juninci, perechea de cai sau iepe, posesia a patru mânji, a 10 oi sau
capre sau a opt porci. Desigur, impozitul se plãtea progresiv, chiar dacã
iobagul dispunea de unul sau doi porci etc. „Taxa inseminationis”, ce
se plãtea dupã cantitatea pãmântului semãnat, deci arabil, era
diferenþiatã dupã tipul semãnãturii ºi dupã cantitate. Astfel, ºase
cubule8 de grâu erau impozitate cu un florin, la fel ca 15 cubule semãnate
6

Dupã Fábián Gábor, în Aradul anului 1561 n-au fost conscrise decât trei

porþi.
7
Florinul rhenens, bãtut din aur, era cea mai întrebuinþatã monedã ºi, în
sud-vestul Germaniei se mai numea ºi „gulden”, de la aur. (Cf. Ciuhandu
Gheorghe, op. cit. , p. 110).
8
Cubulul era mãsura de volum pentru produsele agricole, pe care românii
o mai folosesc ºi astãzi fie sub denumirea de „cãbel”, fie sub cea de „ºinic”.
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cu orz sau cu ovãz. Douã cubule de porumb sau de mei erau taxate
tot cu un florin imperial, iar 15 stupi de albine la fel. Meºteºugarii de
clasa I plãteau câte un florin anual, cei de clasa a II-a, 50 de creiþari,
iar cei de clasa a III-a plãteau doar 25 de creiþari. Via lucratã cu zece
lucrãtori se impozita tot cu un florin, la fel ca ºi morãritul sau mãsura9
de þuicã.
Reglementarea urbarialã din anul 1771 avea sã însemne, pentru
locuitorii din Sepreuº, o relativã uºurare a sarcinilor iobãgeºti. De
fapt, domnii de pãmânt sau arendaºii erariali, au încercat tot timpul
sã sporeascã obligaþiile iobagilor. Acest fenomen a determinat
conflicte între imperiali ºi nobilimea localã, deoarece împovãrarea
sarcinilor iobãgeºti lovea direct aceastã categorie de contribuabili ºi
o punea în imposibilitatea achitãrii sarcinilor fiscale cãtre stat. Curtea
de la Viena îºi dãdea seama cã încasarea acestora nu putea sã fie
asiguratã decât printr-o reglementare urbarialã, care sã stãvileascã
lãcomia domnilor de pãmânt. 10 Conform reglementãrilor urbariale
din 1771, obligaþiile iobagilor au fost fixate la 52 de zile pe an de
robotã cu carul, sau 104 zile de robotã cu palmele, dupã o sesie
întreagã, precum ºi 1 florin darea de fum, 1 car de lemne, 2 cocoºi,
2 pui, o cupã de unt ºi 12 ouã. La acestea se adãugau nona ºi zeciuiala
din toate produsele agricole, inclusiv inul ºi cânepa, precum ºi din
miei, porci ºi stupi de albine. 11 Jelerii erau obligaþi la 18 zile de
robotã cu palmele pe an, 1 florin dare pentru casã (darea de fum) ºi
nona dupã produsele pe care le obþineau de pe pãmânturile arendate.
Jelerii fãrã casã erau datori cu doar 12 zile de robotã cu palmele pe
an. 12 Urbariul Mariei Terezia a reglementat, de asemenea, ºi unele
9
Mãsura de þuicã era numitã de români ºi „acãu” sau „hãcãu” ºi consta în
54,30 l.
10
În Ungaria, dintr-o populaþie de aproximativ 10 milioane de locuitori,
doar o jumãtate de milion erau posesori de pãmânt ºi scutiþi de taxe. Aceastã
mare ºi micã nobilime privilegiate, constituiau un real obstacol în calea instaurãrii
controlului fiscal imperial. (Vezi Taylor A. J. P. Monarhia Habsburgicã 18081918 ALLFA 2000, Bucureºti, trad. Cornelia Bucur, p. 19).
11
Géza Kovacs, Dezvoltarea agriculturii în comitatul Arad dupã
reglementarea urbarialã din 1771/1772, în Studii, revistã de istorie, nr. 4,
1960, pp. 239-256.
12
Arhivele Statului Arad, Arhiva Prefecturii, Conscripþiile urbariale.

18

probleme legate de administraþie ºi de conducerea efectivã a satelor,
încercând sã punã capãt abuzurilor feudale. Dacã pânã atunci
susþinerea bisericii, a preotului, 13 a ºcolii ºi a învãþãtorului cãdea
exclusiv în sarcina stãpânilor feudali, începând de acum susþinerea
acestor instituþii sãteºti se va face, din ce în ce mai mult, prin
contribuþia comunitãþii locale. De asemenea, urbariul terezian asigura
alegerea judelui ºi a altor conducãtori locali de cãtre comunitatea
sãteascã, aprobarea stãpânului feudal fiind doar una de principiu.
Urbariul a admis schimbarea liberã a sesiilor între iobagi, la fel ca ºi
transmiterea acestora cãtre urmaºi prin moºtenire ereditarã, precum
ºi vânzarea liberã a acestora. Din punct de vedere social, toþi iobagii
aveau drept de liberã strãmutare. 14 Mai târziu, Iosif al II-lea avea sã
interzicã nobilimii achiziþionarea de terenuri de la iobagi, astfel cã
proprietatea migra în interiorul aceleiaºi clase sociale. Þãranii puteau
sã vândã pãmântul doar unor alþi þãrani, dar niciodatã nobilului.
Astfel, pãtura þãrãneascã a obþinut un tip de protecþie socialã care
pur ºi simplu nu mai exista în altã parte a Europei din acea vreme,
decât dupã Revoluþia francezã. 15
Revolta din anul 1824
În primele decenii ale secolului al XIX-lea, comunitatea iobãgeascã
din localitatea ªepreuº avea sã se confrunte cu un nou curent care se
manifesta pe plan european în ceea ce priveºte exploataþiile agricole,
ºi anume cu forma alodialã a proprietãþii. Altfel spus, cu acea formã
de organizare a agriculturii, în care ponderea principalã o deþineau
nu sesiile iobãgeºti, ci alodiul moºieresc. Desigur, aceste schimbãri
nu s-au fãcut fãrã convulsii sociale, mai ales cã, dupã anul 1815, se
constatã, într-o mãsurã necunoscutã pânã atunci, dezertãrile din
13

Nu trebuie scãpat din vedere nici faptul cã, începând cu anul 1708,
episcopul Isaia Diacovici mutã reºedinþa episcopalã ortodoxã de la Ineu, la
Arad, lucru benefic pentru locuitorii din Micãlaca, în marea lor majoritate
ortodocºi. (Vezi Iorga Nicolae, Istoria Românilor din Ardeal ºi Ungaria, I, p.
303).
14
Arhivele Statului Arad, Arhiva Prefecturii, Conscripþiile urbariale.
15
Taylor, A. J. P. , op. cit. p. 18.
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armatã. În pãdurile din jurul Ineului se stabilise o ceatã de haiduci
înarmaþi, care ataca domeniile învecinate. Doar între anii 1821-1822
au loc 20 de atacuri armate asupra domeniilor din Rãpsig, Ineu,
ªicula, Cermei, ªepreuº ºi Tauþ, autoritãþile comitatense fãcând
eforturi considerabile pentru stãvilirea acestora. 16 În perioada 18181822, majoritatea domeniilor camerale au fost vândute prin scoatere la
licitaþie, iar noua burghezie, îmbogãþitã în urma rãzboaielor
napoleoniene, a cumpãrat numeroase terenuri în aceastã zonã. Aºa
s-a întâmplat ºi la ªepreuº, unde familia de origine armeanã Czárán
(Antal, János, István ºi Kristof), îmbogãþitã de pe urma comerþului
cu porci, a cumpãrat domeniul în cauzã. De îndatã ce domeniul
ªepreuº a intrat în stãpânirea deplinã a familiei Czárán, noii proprietari
au început sã-ºi delimiteze teritoriul în folosul propriu. Adicã,
rectificând hotarul ºi delimitând sesiile iobãgeºti de terenurile alodiale
în funcþie de fertilitatea solului. În locul terenurilor de bunã calitate,
pe care le-au deþinut, þãranii s-au trezit cu locuri mãrãcinoase sau
mlãºtinoase, total neproductive pentru agriculturã. Mai mult,
majoritatea livezilor „au cãzut” în teritoriul alodial, fãrã ca iobagii
ºepreuºeni sã fie despãgubiþi în vreun fel. Aceste pierderi de pãmânt
au nemulþumit întregul sat, care n-a fost dispus sã accepte împãrþeala
noilor proprietari. Juzii ºi juraþii iobagilor au organizat rezistenþa, iar
în anul 1823 sãtenii s-au adresat, în scris, organelor comitatense, iar
mai apoi Consiliului locotenenþial regal din Buda. Neprimind nici un
rãspuns, ºepreuºenii s-au adresat în scris, un an mai târziu, însuºi
împãratului de la Viena. Pe data de 19 iunie 1824, solgbirãul plasei
Chiºineu, împreunã cu un corp de soldaþi au venit la ªepreuº ºi i-au
ameninþat pe sãteni sã accepte condiþiile impuse de familia Czárán,
ameninþându-i cã, în caz contrar, vor distruge satul. ªepreuºenii nu sau lãsat intimidaþi ci, înarmaþi cu furci, bâte ºi bolovani l-au alungat
pe solgbirãu ºi pe soldaþii din subordinea acestuia, inclusiv pe
vicecomitele, care venise de la Arad. Nici protopopul, care îi îndemna
pe iobagi la ascultare, nu a fost cruþat, fiind ameninþat cu moartea.
ªepreuºenii înarmaþi s-au adunat în jurul bisericii ºi au început sã
tragã clopotele „în dungã”. Mai mult, dintr-un raport al vremii, înaintat
autoritãþilor comitatense, aflãm cã þãranii din ªepreuº „îndrãznirã
Arhivele Statului Arad, Arhiva Prefecturii, Inquisitiones, 1811, facs. 14/
11, Acta Vicecomitis, 12II-1823, VII, 1822.
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sã arboreze pe turnul bisericii un steag roºu, aþâþãtor la vãrsarea
sângelui”. 17 Ca urmare, comitele a trimis la ªepreuº un detaºament
înarmat ºi, timp de 30 de zile, satul a fost þinut sub ocupaþie armatã.
Sute de þãrani au fost arestaþi ºi trimiºi la închisoarea din Cetatea
Aradului, dar rãscoala aprinsã de ºepreuºeni s-a extins ºi în satele
din jur, Sintea Mare, Nãdab, ªimand, Cermei ºi Apateu. Spiritele nu sau liniºtit, iar iobagul Stana Gheorghe i-a adunat pe toþi locuitorii la
marginea satului, îndemnându-i la rezistenþã ºi dându-le asigurãri cã
va obþine ºi ajutorul Episcopiei Ortodoxe din Oradea. 18 Sãtenii au
refuzat sã execute lucrãrile agricole, iar în primãvara anului urmãtor,
pe 19 aprilie 1825, o comisie comitatensã a sosit la ªepreuº pentru a
asculta doleanþele oamenilor. Ancheta comitatensã a reglementat în
final diferendul dintre þãranii din ªepreuº ºi familia Czárán printr-un
compromis, astfel cã pentru livezile confiscate iobagii au fost
despãgubiþi, li s-a restituit loturile fertile din extravilan, pe care le-au
avut înainte de reglementarea de hotar, iar suprafaþa de pãºune
comunalã a fost fixatã în raport cu efectivul de animale existent. 19
Tot în aceastã perioadã, ca urmare a reîmpãrþirii loturilor intravilane,
se delimiteazã strãzile ºi uliþele interioare, iar satul începe sã prindã
conturul urbanistic pe care-l cunoaºtem astãzi. Din punct de vedere
demografic, conform recensãmântului din 1850, satul ªepreuº avea
2. 649 de locuitori, dintre care 2. 621 români ortodocºi ºi 28 catolici.
Mai remarcãm o manifestare a sãtenilor din ªepreuº, legatã de
dorinþa lor de libertate: deºi legea cu privire la desfiinþarea iobãgiei,
ca urmare a Revoluþiei de la 1848, a fost publicatã ºi aplicatã oficial
de la 1 mai 1848, ºepreuºenii au renunþat cu toþii la iobãgie încã de
la sfârºitul lunii martie 1848. În plus, când oficialitãþile comitatense
au venit sã le facã cunoscute prevederile legii revoluþionare, sãtenii
s-au plâns de împãrþeala nedreaptã a pãºunii, care nu mai fusese
reactualizatã în raport cu numãrul de animale. Nu deþinem informaþii
despre implicarea directã a ºepreuºenilor în contextul miºcãrilor
revoluþionare din anul 1848, dar în anul 1861, când Ioan Raþ a fost
mandatat sã ducã la Viena memoriul românilor ardeleni pentru
17

Arhivele Statului Arad, Arhiva Prefecturii, Acta Congregationum, 1526/
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Ibidem, 952/1825.
Ibidem, 1551/1825.
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convocarea unui „Congres Naþional”, sãtenii din ªepreuº, alãturi de
cei din Pâncota, ªicula, Iosãºel, Crocna, Valea Mare etc. ,au doneat
anumite sume de bani, pentru acoperirea cheltuielilor de drum. 20 Mai
mult, în anul 1861 la Primãria din ªepreuº se vorbea româneºte, iar
notarul de atunci, Ioan Goldiº, impusese limba românã ca limbã
oficialã în actele antistiei comunale. Conform rapoartelor din acea
vreme, doar la ªepreuº se întâmpla acest lucru, localitãþile din jur
încã se luptau pentru cucerirea acestui drept. 21 În sfârºit, un
eveniment deosebit s-a petrecut în localitatea ªepreuº în anul 1877,
an în care Regatul României, de peste munþi, lupta pentru cucerirea
independenþei de stat. Preoteasa din ªepreuº, Ersilia Sturza,a lansat
un apel publicat în revista „Biserica ºi ªcoala”, adresat femeilor
române, prin care le cerea sã contribuie la strângerea de bani ºi
materiale medicale de primã necesitate, pe care sã le trimitã ostaºilor
români pe frontul din Balcani. 22 În apelul publicat, Ersilia Sturza
prezintã caracterul justificat al Rãzboiului de Independenþã pentru
România, insistând ºi asupra legãturilor permanente care s-au
manifestat, de-a lungul istoriei, în tot spaþiul etnic românesc de pe
ambele versante ale Carpaþilor, argumentând cã, în aceste momente
deosebit de importante pentru soarta românismului, aceste legãturi
trebuie intensificate. „Aceste legãturi – arãta Ersilia Sturza – ne duc
inimile la fraþii noºtri în lupta dincolo de Carpaþi, ºi ele ne provoacã
de a îmbrãca doliu pentru cei ce vor cãdea victimã duºmanului, de
a împleti cununi de flori pentru cei ce se vor întoarce cu victorie. ”23
Vorbim despre un moment deosebit al istoriei noastre naþionale, când
apelul ºepreuºencei Ersilia Sturza se transformã într-o punte de trãire
româneascã, configurând idealul de unitate naþionalã care se va
înfãptui peste patru decenii. Apelul Ersiliei Sturza nu rãmâne fãrã
efect, iar presa româneascã din Arad îi sare în ajutor, astfel cã din
foarte multe localitãþi arãdene se strâng sume de bani ºi materiale
sanitare, care apoi sunt trimise Societãþii de „Cruce Roºie” din
Gazeta Transilvaniei, nr. 25, din 2 martie 1861, p. 105.
Concordia, anul 4, nr. 45, din 4/16 iunie 1864, p. 179.
22
Roz Alexandru, Ecoul rãzboiului pentru independenþã din 1877-78 în
pãrþile Aradului, în Ziridava, V, 1975, p. 46.
23
Biserica ºi ªcoala, an I (1877), nr. 19, din 5/17 iunie, p. 151.
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Bucureºti. 24 Tot despre ªepreuº ºi tot despre familia Sturza vorbim
ºi la momentul 1899, când fiul Ersiliei Sturza, Marius Sturza, se afla
student la Viena ºi este ales de cãtre ceilalþi studenþi români din
capitala Imperiului Habsburgic în funcþia de preºedinte al Societãþii
„România Junã”, calitate pe care o îndepliniserã ºi alþi mari intelectuali
arãdeni, printre care Iuliu Traian Mera ºi Ioan Slavici.
Viaþa politicã a comunei ªepreuº
1900-1945
Revolta din anul 1903
În intervalul 1900-1903, impozitul comunal a crescut la ªepreuº
cu 50%, îndeosebi datoritã mãririi nejustificate a aparatului
administrativ. Aceastã mãsurã a edililor locali avea sã stârneascã
mânia ºepreuºenilor, cu atât mai mult cu cât sãtenii erau nemulþumiþi
ºi de diferenþierea nedreaptã a impozitului de stat pentru pãmântul
arabil, care prevedea ca þãranii sã plãteascã 6 coroane pentru fiecare
iugãr, în timp ce moºierul plãtea doar 1,03 coroane. În plus, moºierul
Rozvány s-a înþeles cu reprezentanþii antistiei comunale (consiliului
local) pentru ca aceºtia sã voteze cumpãrarea a 981 iugãre de teren
în contul þãranilor ºepreuºeni, din moºia lui. În realitate, moºierul
dorea sã scape de acest teren de categorie slabã ºi aflat într-o zonã
inundabilã, la un preþ piperat ºi pe cheltuiala gospodarilor ºepreuºeni.
Evident, sãtenii reacþioneazã faþã de aceastã samavolnicie, plângânduse pânã la autoritatea comitatensã, iar moºierul eºueazã în încercarea
sa. Mai mult, comisia comitatului Arad i-a îndepãrtat din funcþie pe
primarul ºi pe judele de lege din ªepreuº, organizând alegeri locale
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Ioan Pop, Nicolae Oncu, George Popa ºi Aurel Beleº din Arad au donat
câte 20 de florini, iar colecta revistei “Gura Satului” s-a ridicat la 103 florini,
654 kg. de scame medicinale ºi fâºii de pânzã. Mai departe, s-au adunat bani ºi
materiale sanitare din localitãþile ªiria, Cãpâlnaº, Agriº, Cherechiu, Sintea, Galºa,
Mãderat, Drauþ, Miºca, Pâncota, Arãneag, Ususãu, Curtici, Macea, Nãdlac, Buteni,
Luguzãu, Prãjeºti, Lipova, Comlãuº, Pecica, Pil, ªeitin, Nãdab, Nadãº ºi,
binenþeles, ªepreuº. Mai mult, din ªiria, Toc, Curtici ºi din localitãþile de pe
Valea Criºului Alb au plecat ºi voluntari care s-au înregimentat în armata românã.
(Cf. Roz Alexandru, op. cit. ).
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anticipate, în data de 17 ianuarie 1902. Candidatul de primar, susþinut de
cãtre þãranii din ªepreuº a fost Mihai Incicãu, avându-l ca ºi contracandidat pe Pârv Flore „a lui Licã”, susþinut de cãtre autoritãþi ºi de
cãtre marii moºieri. Pentru impunerea candidatului favorit – net
dezavantajat în cazul unor alegeri corecte – autoritãþiile modificã
unilateral data alegerilor, fãrã a face publicã schimbarea. Acest lucru
conduce la câºtigarea alegerilor de cãtre candidatul susþinut de
autoritãþi, fapt care stârneºte revolta ºepreuºenilor. Mai mult, noul
primar trece la ameninþãri ºi reia problema cumpãrãrii pãmântului
mlãºtinos deþinut de cãtre Rozvány în sarcina comunitãþii. ªepreuºenii
reclamã aceste abuzuri la comite, astfel cã autoritãþile anuleazã
alegerile ºi fixeazã un nou scrutin electoral pentru data de 7 mai
1903. Candideazã tot Pârv Flore „ a lui Licã”, ca om de încredere al
autoritãþilor locale, bucurându-se ºi de sprijinul protopretorului
Csukay Gyula din Chiºineu-Criº, iar candidat al sãtenilor este
desemnat Iosif Mate. Autoritãþiile nu se dezmint ºi îl numesc pe
protopretorul Csukay Gyula ca ºef al comisiei electorale, iar ca
preºedinte a comisiei de numãrare a votului tocmai pe Jozef Rozvány.
Altfel spus, lupul paznic la oi. Evident, cei care îl voteazã pe Pârv
Flore pot sã-ºi exercite ºi de douã sau chiar de trei ori dreptul la vot,
în timp ce peste 30 de sãteni cu drept de vor sunt respinºi de la urne
pe diverse motive închipuite (la acea vreme, votul era deschis).
Protopretorul a adus în localitate ºi o unitate de jandarmi, pentru a
intimida masa de cetãþeni, iar la ora 12,30, nemaifiind votanþi, s-a
trecut la numãrarea voturilor. Spre surpriza autoritãþilor, candidatul
sãtenilor, Iosif Mate „a Bãrãnieºtilor”, a obþinut cu trei voturi peste
candidatul susþinut de oficialitãþi. Se anunþã rezultatul votului, sãtenii
ovaþioneazã succesul propriului candidat, dar moºierul Rozvány nu
se resemneazã cu înfrângerea ºi solicitã continuarea alegerilor. Dupã
reluarea votului, deºi se mai prezintã doar un singur votant, candidatul
Flore Pârv este desemnat câºtigãtor cu un avans de ºase voturi.
Exasperaþi, sãtenii se revoltã faþã de aceastã nedreptate flagrantã,
dar jandarmii trag în plin, fãrã somaþie, ºi ucid ºase persoane, pe
Todor Toma, Petru Suciu, Vasile Suciu, Ioan Turcuº, Tudura Suciu ºi
Toader Cipoº. Alþi 35 de sãteni, dintre care îi amintim pe Iosif Veliciu,
Micula Veliciu, Petru Henþ, Ioan Henþ, Gabor Pavel, George Pârv,
Ioan Horga, Todor Suciu ºi Petru Sãlãjan, sunt grav rãniþi.
Protopretorul Csukay Gyula, de teama unei revolte de amploare a
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sãtenilor, cere sprijinul autoritãþilor comitatense, care trimit o
companie militarã în localitate. Cazul de la ªepreuº devine un subiect
major de presã în ziarul românesc arãdean „Tribuna”, unde Roman
Ciorogariu, Vasile Goldiº, ªtefan Cicio Pop, Mihai Veliciu, Sever
Bocu ºi, mai ales, prim redactorul Ioan Russu-ªirianu scriu pe prima
paginã o sumedenie de articole incriminatoare despre „masacrul de
la ªepreuº”. Cazul ªepreuº nu poate fi evitat nici în congregaþia
comitatensã din noiembrie 1903, când Mihai Veliciu ºi ªtefan Cicio
Pop cer deschis autoritãþilor sã ia mãsurile de rigoare ºi sã-i
pedepseascã pe vinovaþi. 25 Evident, nu se ia nici o mãsurã, dar
lucrurile se rezolvã oarecum pe plan local, în sensul cã primarul
Flore Pârv, speriat de amploarea conflictului ºi de moartea sau rãnirea
gravã a multor sãteni, demisioneazã. Cel mai probabil cã a fost ºi
ameninþat de unii dintre ºepreuºeni. Se þin noi alegeri, câºtigate de
cãtre Iosif Mate, rãmas singur în competiþia electoralã, deoarece
autoritãþile s-au temut sã mai desemneze un contra-candidat împotriva
celui susþinut de sãteni.
Anul urmãtor au loc alegeri pentru congregaþia comitatului26 ,
iar þãranii din ªepreuº voteazã masiv cu candidaþii români, propuºi
de cãtre Partidul Naþional Român, deºi autoritãþile maghiare, vãzând
trãirea naþionalã a ºepreuºenilor, au mutat centrul cercului electoral
de la ªepreuº, la Cermei. Cu toate acestea, românii îºi adjudecã toate
cele ºase locuri puse în joc, iar într-o scrisoare adresatã lui Roman
Ciorogariu, Mihai Veliciu îi explicã acestuia succesul de la Cermei :
„Azi am primit ºtirea telegraficã despre rezultatul de la Cermei care
e impunãtor, cãci a reuºit peste tot lista noastrã româneascã, cãzând
ca puzderii domnii îngâmfaþi de pe lista guvernamentalilor. Astfel
de rezultat n-a produs cercul Cermeiului de 28 de ani, când eram eu
notar la ªepreuº. Atunci centrul era ªepreuºul, însã domnii erau
convinºi cã cu centrul în ªepreuº nu-ºi pot scoate oamenii lor, au
aflat de bine sã strãmute centrul la Cermei de la ªepreuº. Onoare
românilor din cercul Cermeiului ºi închinare nemijlociþilor lor
conducãtori. ”27 În aceste momente vorbim despre perioada în care
25

Petraº Lucian, Politicã ºi demers naþional în comitatul Arad (18951916), Editura Brumar, Timiºoara, 2008, p. 34.
26
Asemãnãtor Consiliului Judeþean de astãzi.
27
SJANA, Fond Roman Ciorogariu, rola 9, dosar 21, p. 372.
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Aradul se impune în fruntea luptei românilor transilvãneni pentru
drepturi naþionale, iar decizia politicã în ceea ce priveºte strategia
Partidului Naþional Român se lua tot în pãrþile arãdene. 28 Din acest
punct de vedere, localitatea ªepreuº a constituit, în permanenþã, unul
dintre cele mai puternice centre româneºti din aceastã regiune, sãtenii
de aici susþinând, necondiþionat, alegerea candidaþilor naþionali pentru
Parlamentul din Budapesta. Astfel, în anul 1905 au loc alegeri
parlamentare, iar ªepreuºul fãcea parte din cercul electoral ChiºineuCriº, unde Partidul Naþional Român îl avea desemnat ca ºi candidat
pe prim-redactorul ziarului arãdean „Tribuna”, Ioan Russu-ªirianu,
nepotul marelui scriitor, gazetar ºi om politic Ioan Slavici. Cu aceastã
ocazie, pe data de 16 ianuarie 1905, Ioan Russu-ªirianu este prezent
la ªepreuº, fiind însoþit de Mihai Veliciu. ªepreuºenii îl întâmpinã pe
candidatul lor naþional la marginea localitãþii, în dreptul morii de
astãzi, cu fete îmbrãcate în frumosul port naþional din ªepreuº ºi cu
o ceatã de feciori, cãlare pe cai împodobiþi de sãrbãtoare. Alaiul este
primit cu cântece naþionale ºi cu aclamaþii entuziaste: „Trãiascã Russu
ªirianu”, „Trãiascã naþia româneascã”. Erau de faþã ºi învãþãtorii din
zonã, dar ºi preoþii Petraº ºi Vuculescu din ªepreuº, însoþiþi de preotul
capelan Brâncoveanu. 29 Victoria a fost obþinutã doar la cel de-al doilea
tur de scrutin, pe data de 10 februarie, iar cu o zi înainte, candidatul
Ioan Russu-ªirianu vine tot la ªepreuº, în fieful românesc de aici.
Deloc întâmplãtor, deoarece ºepreuºenii voteazã masiv cu candidatul
naþional, Ioan Russu-ªirianu obþinând aici 84 de voturi, iar contracandidatul sãu, ungurul Csukay Gyula, doar 27. Aportul ºepreuºenilor
la alegerea lui Ioan Russu-ªirianu ca ºi deputat român în Parlamentul
budapestan a fost unul covârºitor, deoarece în cercul electoral din
Chiºineu-Criº acesta a câºtigat la o diferenþã infimã, de doar 99 de
voturi. 30 Trebuie sã menþionãm ºi faptul cã succesul lui Ioan RussuSinaci Doru, Aradul – capitalã politicã a românilor transilvãneni, în
Aradul ºi Marea Unire din 1918, culegere de studii, Vasile Goldiº University
Press, Arad, 2008, Grec Marius, Boia Stelean Ioan coord. , pp. 27-30.
29
Petraº Lucian, op. cit. p. 68.
30
Ibidem, pp. 73-74. Procesul de votare, început la ora 9,00 în douã secþii
de votare, avea sã cunoascã urmãtoarele scoruri electorale: ora 10,00, Russuªirianu 145 voturi, iar Csukay 70, la ora 12,00, Russu-ªirianu avea 869 de
voturi, iar Csukay 583, la ora 17,00 Russu-ªirianu avea 929 de voturi, iar
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ªirianu a fost posibil la Chiºineu-Criº ºi, în special, la ªepreuº, ºi
datoritã sprijinului de care acesta s-a bucurat din partea ºepreuºeanului
Mihai Veliciu, memorandist ºi preºedinte al clubului comitatens al
Partidului Naþional Român între anii 1895-1910, o personalitate care
se bucura de un prestigiu moral considerabil în zonã.
Înfiinþarea partidelor istorice româneºti dupã 1918
Primul partid românesc, înfiinþat la 20 mai 1925, în ªepreuº a fost
Partidul Þãrãnesc, condus de Ion Mihalache31 iar prima conducere
localã a partidului a fost formatã din :
Preºedinte : Pârv Iosif
Vicepreºedinte: Pârv Cornel
Secretar: Pârv Simion
Membrii: Roºca Ioan, Hãlmãgean Ioan, Henþ Teodor,Velici Iosif,
Toma Teodor
Nu a existat o evidenþã precisã a membrilor de partid, nici carnete. Þãrãniºtii se întâlneau ca sã discute problemele economice ºi
politice ale comunei, duminica dupã masa la unul sau altul dintre ei.
Când se întâlneau cu reprezentanþii de la centru, adicã cu Mihai
Veliciu, care era preºedinte, cu ªtefan Cicio Pop, Ioan Suciu, Vasile
Goldiº, care erau vicepreºedinþi, erau invitaþi ºi simpatizanþii partidului.
Al doilea partid, care a luat fiinþã în 30 mai 1925, a fost Partidul
Naþional Liberal. Din prima conducere a acestuia au fãcut parte:
Preºedinte: Matea Teodor
Vicepreºedinþi: Horga Teodor, Henþ Ioan
Membrii: Stana Iosif, Stana Simion
În anul 1936, adicã la 11 ani de la înfiinþarea celor douã partide
istorice, ele aveau la conducere aceeaºi preºedinþi. În plus, în localitate
au mai fost înfiinþate o filialã localã a Partidul Vaida (Frontul
Românesc), care îl avea ca preºedinte pe Roºca Ioan ºi o filialã a
Partidului Naþional Liberal –ramura georgistã, a lui Brãteanu- care îl
avea ca preºedinte pe Pârv Teodor.
Csukay 677, la ora 18,00 Russu-ªirianu avea 1045 de voturi, iar Csukay 866,
iar la ora 19,30 scorul era de 1082 de voturi, la 983 în favoarea candidatului
român. (Vezi ºi Tribuna, nr. 23, din 18 februarie 1905, pp. 2-3).
31
Fuzioneazã în 1926 cu Partidul Naþional Român din Transilvania condus
de Iuliu Maniu formând Partidul Naþional - Þãrãnesc
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În 1939 ia fiinþã, pentru scurtã vreme, ºi Partidul Legionar, cu
urmãtoarea conducere localã:
Preºedinte: Teºedan Ioan
Vicepreºedinþi: Stana Mihai, Stana Petru
Membrii: Buduca Ioan, Faur Ioan,Ban Mihai,Pavel Petru,Sturz Ioan
Membrii Partidului Legionar (Totul pentru Þarã) ºi-au desfãºurat
activitatea pe cuiburi, au purtat uniforme ºi au cântat prin localitate cântece
legionare.
Anii de comunism
În anul 1946 în localitate se înfiinþeazã Partidul Social Democrat
- Frontul Plugarilor iar în 1947 Partidul Comunist Român. În urma
alegerilor fraudate din 1946, prin care în România se instaleazã
puterea comunistã, preºedintele Partidului Naþional Þãrãnesc din
ªepreuº Pârv Cornel jr. ºi fratele acestuia Pârv Ioan au fost condamnaþi,
primul fiindca a îndemnat alegãtorii sã voteze „ochiul” iar al doilea
fiindca a strigat „Trãiascã Iuliu Maniu”. În vara anului 1947 partidele
istorice au fost interzise în România, activitatea lor încetând ºi în
ªepreuº.
Prin reforma agrarã din 1945, cei patru moºieri din ªepreuº32 au
fost expropriaþi, mai întâi pânã la 50 ha iar apoi complet, iar o parte
din þãrani au primit între 1-3 ha de pãmânt de familie. Au fost
împroprietãriþi cu prioritate cei care au luptat de front, vãduvele de
rãzboi ºi þãranii lipsiþi de pãmânt sau cu pãmânt foarte puþin. În acelaºi
timp, prin noua politicã comunistã, au fost distruse ºi gospodãriile
þãraneºti mai mari, þãranii însãriþi fiind deportaþi în Câmpia
Bãrãganului, Dobrogea, Delta Dunãrii. Pentru ceilalþi, au fost
introduse cote în naturã, care au crescut de la un an la altul, ajungând
sã depãºeascã recoltele ºi devenind imposibil de achitat. Rezultatul
a fost o sãrãcire a populaþiei comunei. Mãsura a fost urmatã peste
câþiva ani de colectivizarea agriculturii. Cei care nu au vrut sã intre
de bunã voie au fost ameninþaþi ºi supuºi la diverse presiuni pânã au
semnat.
32
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Czaran Victor, Czaran Ghizu, Csaran Bufu ºi Czaran Joanci

Revolta anticomunistã din luna august, 1949
Ziua de duminicã, 31 iulie 1949, avea sã rãmânã, de-a pururi, în
memoria sãtenilor din comuna ªepreuº. Tot satul era prezent la o
nuntã a unor tineri din localitate când, pe nepusã masã, dubaºul de
la Consiliul Popular a convocat oamenii în faþa Primãriei, ca sã fie
informaþi de cãtre un activist de partid în legãturã cu recolta de grâne
din acel an. Desigur, principala comunicare fãcutã de cãtre activistul
de partid viza cotele de cereale, pe care gospodarii din ªepreuº
trebuiau sã le predea statului, în contul despãgubirilor de rãzboi faþã
de Uniunea Sovieticã. Mai mult, plata muncitorilor de la batozele de
treierat grâu trebuia fãcutã în bani de acum încolo, nu în produse,
cum era în anii trecuþi. Puºi în faþa acestor „noutãþi”, sãtenii din
ªepreuº s-au revoltat, comunicându-i activistului de partid cã nu le
mai rãmân cereale pentru hrana zilnicã pânã la recolta urmãtoare. În
replicã, activistul le-a rãspuns cã „am vãzut multe prune în comunã,
deci mâncaþi prune cu pâine, cã aceasta este hrana þãranului vara. ”
La rãspunsul cetãþenilor, cã nu le mai rãmân cereale nici pentru pâine,
activistul i-a îndemnat sã mãnânce fân ºi paie. Acest rãspuns jignitor
a fost, de fapt, scânteia care a aprins flacãra revoltei. Activistul de
partid ºi toþi ceilalþi din delegaþia acestuia au fost alungaþi afarã din
comunã, cu pietre ºi înjurãturi. Pe loc, sãtenii au ales un comitet de
conducere a revoltei – sau a „rebeliunii”, cum a rãmas în literatura
comunistã – comitet din care au fãcut parte Stana Ioan, a lui Bãndeþ,
un þãran înþelept ºi foarte bun gospodar, Stana Simion, zis Nanci,
Stana Petru, Sãlãjan Ioan, a Huhului, Burcã Teodor, a Brezului ºi
Pârtan Petru. Sub conducerea acestui comitet, între 2. 500 ºi 3. 000
de sãteni s-au adunat în faþa Primãriei ºi, considerând cã aceastã
clãdire reprezintã adevãratul mijloc de opresiune a sistemului
comunist ºi sursa tuturor relelor, au devastat-o. Apoi, au devastat ºi
magazinul din localitate, de unde au luat toate alimentele de care
duceau lipsã ºi pe care le primeau doar porþionat, pe cartele, dupã
care au dat foc ºi fostului conac boieresc, pe cale de a fi transformat
în sediu de CAP. Toatã noaptea urmãtoare sãtenii s-au organizat în
patrule ºi au pãzit drumurile de acces în localitate – numele localitãþii,
în traducere înseamnã „ºapte uºi”, de fapt cele ºapte porþi de intrare
în comunã – de teama unor posibile represalii. Acestea n-au întârziat
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sã aparã, deoarece în dimineaþa de 1 august 1949, câteva camioane
încãrcate cu jandarmi ºi-au fãcut apariþia pe podul de la moarã.
Vãzând organizarea sãtenilor, care blocaserã podul cu grape întoarse
cu dinþii în sus, jandarmii s-au retras pentru moment. Apoi, în grupuri
pedestre sau cãlare, jandarmii au încercat sã ia podul cu asalt, cu
toate cã sãtenii care pãzeau acest obiectiv doreau sã ducã tratative
cu comandanþii acestora. Vãzând cã jandarmii încep sã-i loveascã
pe sãteni cu patul puºtilor ºi cu cravaºele, un om de legãturã a chemat
masa mare de sãteni revoltaþi de la Primãrie la faþa locului. Mulþimea
i-a dezarmat pe jandarmi, luându-le caii ºi armamentul, dar la scurtã
vreme au apãrut mai mulþi soldaþi ºi securiºti, în numãr mare. Au
avut loc schimburi de focuri, soldaþii folosind – pentru intimidarea
sãtenilor revoltaþi – mitraliere, grenade ºi branduri. S-a înregistrat ºi
prima victimã, Ioan Faur, care a fost ucis de un glonþ. Vãzând
mulþimea de soldaþi, capii revoltei le-a recomandat sãtenilor sã se
ascundã, pentru a nu fi uciºi, mulþi dintre ei plecând înspre Munþii
Codru Moma, prin satele Beliu, Craiva, Agriºu Mare, Bochia etc.
Armata intrã în sat ºi, din casã în casã, a arestat tot ce a gãsit în cale
: femei, bãtrâni, copii, oameni maturi, pe care-i duc, sub escortã, în
curtea Primãriei. Regretatul profesor Florin Pârv, autorul monografiei
„ªepreuº – vatrã de inimã ºi suflet”, îºi aminteºte cã a fost arestat
împreunã cu pãrinþii ºi, alãturi de ceilalþi sãteni, au fost þinuþi zile
întregi în beciurile Primãriei, fãrã apã ºi fãrã pâine. În ziua de 2
august 1949, sãtenii din ªepreuº au fost interogaþi cu brutalitate de
cãtre organele de Securitate. Unii au fost eliberaþi, alþii sunt duºi la
Arad. Avocatul Pârv Teodor, fratele socrului capului revoltei Stana
Ioan, Pârv Ioan, socrul capului revoltei Stana Ioan, Incicãu Mihai,
socrul capului revoltei Stana Simion ºi Stana Ioan, cârciumarul din
localitate sunt duºi în faþa Primãriei ºi împuºcaþi fãrã cruþare. Împuºcaþi
pe la spate, ca sã se spunã cã au fugit de sub escortã, cu toate cã nici
unul dintre aceºtia nu participaserã direct la revoltã. Trupurile lor au
fost þinute douã zile pe platoul din faþa Primãriei, iar sãtenii au fost
aduºi cu forþa de cãtre soldaþi, sã-i vadã ºi sã se înspãimânte. Apoi,
fãrã nici o ceremonie religioasã, au fost îngropaþi într-o groapã
comunã la marginea localitãþii. Cei trei fraþi care fost consideraþi ca
fiind printre capii revoltei, Stana Ioan, Stana Simion ºi Stana Petru,
n-au reuºit sã fie prinºi de cãtre organele de securitate decât în anul
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1952, cu toate cã, în tot acest rãstimp, au stat ascunºi tocmai în sat, pe
la rude ºi pe la prieteni. Semn cât se poate de clar cã revolta de la
ªepreuº a fost un fenomen de masã, o revoltã împotriva sistemului
comunist împovãrãtor, care atenta la averea ºi la libertatea gospodarilor
de aici. De fapt, tot în aceastã perioadã înregistrãm revolte similare,
dar de mai micã intensitate, în satele limitrofe Apateu, ªomoºcheº,
Berechiu, Coroi, Craiva, dar ºi în localitãþi din judeþele Bihor ºi Timiº.
Remarcãm ºi faptul cã, în fiecare dintre aceste localitãþi revoltate, au
avut loc execuþii cu sânge rece, pentru înspãimântarea localnicilor.
La ªomoºcheº au fost executaþi Ioan Faur ºi Gheorghe Margine, la
Apateu Simion Stana, Ioan Manhu ºi Petru Moþ, iar la Berechiu Petre
Ilonca. În toate aceste cazuri, motivul execuþiei a fost declarat „fuga
de sub escortã”. La ªepreuº, 40 de sãteni au fost condamnaþi la ani
grei de puºcãrie ºi ºase familii au fost deportate.
Lista condamnãrilor din ªepreuº
1. Stana Simion, zis Nanci – 20 de ani de temniþã grea ºi
confiscarea averii.
2. Stana Ioan, fratele – 16 ani de temniþã grea ºi confiscarea
averii.
3. Stana Petru, fratele - 13 ani de temniþã grea ºi confiscarea
averii.
4. Pârtan Petru, zis a Pârtanului – 10 ani de temniþã grea ºi
confiscarea averii.
5. Sãlãjan Ioan, zis a Huhului – 8 ani de temniþã grea ºi
confiscarea averii.
6. Burcã Teodor, zis a Brezului – 8 ani de temniþã grea ºi
confiscarea averii.
7. Roºca Gheorghe, zis a Doghii – 6 ani de temniþã grea ºi
confiscarea averii.
8. Suciu Mihai, zis a Dorului – 5 ani de temniþã grea ºi
confiscarea averii.
9. Incicãu Ioan, 5 ani de temniþã.
10. Chebeleu Ioan, 4 ani.
11. Horga Mihai, 4 ani.
12. Petraº Mihai, 3 ani.
13. Petica Gheorghe, 3 ani.
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14. Halangãu Mihai, 3 ani.
15. Suciu Teodor, 3 ani.
16. Cochirla Orãdan, 5 ani.
17. Roºca Flore, 2 ani.
18. Pavel Ioan, 2 ani.
19. Stana Traian, 2 ani.
Alþi cetãþeni din ªepreuº au primit pedepse mai mici, între un an
ºi doi ani de temniþã.
Dupã 60 de ani, cei care mai trãiesc îºi amintesc:33
„Þin minte cã era într-o duminicã, la sfârºitul lui iulie, când mã
aflam la joc cu ceilalþi feciori ºi fete din sat. La un moment dat, am
auzit cã se întâmplã ceva în sat. Am ieºit toþi feciorii ºi fetele afarã
din salã, sã vedem ce se întâmplã. ªtiam cã o venit aici un activist
care a þinut cu oamenii o ºedinþã. Nu se dãdu-se drumul la treierat ºi
oamenii cereau sã se dea drumul cã nu mai aveau fãinã pentru
pâine. ªi atunci el (activistul) a zis: «dacã nu aveþi pâine atunci
mâncaþi paie ºi fân». Atunci oamenii au început sã se revolte ºi or
început sã-l batã, iar el o scãpat, cu fuga, cãtre Sintea. Noi, cei de la
joc, am ajuns chiar în hãrmãlaia aceea, la marginea satului, la podul
de peste Sartiº. ªi poate se termina cu atâta, oamenii chiar au început
sã se întoarcã la casele lor. Erau mulþi acolo. Numai cã apar trei
miliþieni cãlãri ºi înarmaþi, cu activistul între ei. Când or trecut podul,
oamenii i-or înconjurat pentru cã erau mulþi care or fãcut rãz boiul
ºi nu se temeau de ar mele lor. Dupã ce i-or înconjurat, i-or dezarmat
ºi dat jos de pe cai ºi or început sã-l pumnãleascã din nou pe activist, care o zburat pânã în Sartiº, în apã. ªi cineva îmi zice: «mã,
Ioane, du-te ºi scoate-l de acolo». M-am bãgat în apã ºi l-am împins
afarã, când ce sã vezi, unul dintre cei cu arme l-o luat în cã tare ºi o
vrut sã tragã. Dar altul a stri gat: «mã, nu trage cã-l puºti pe Ioanea».
ªi nu o mai tras, o lãsat arma jos. Noroc cã m-am bãgat acolo cã
altfel îl împuºca. Dar ºi pe celãlalt mal erau niºte oameni care din
nou or început sã-l ia la bãtaie. Atunci, el s-o ºmecherit, s-o aruncat
din nou în apã, cu faþa în jos, de am crezut cã o mu rit. Dar nu a fost
aºa, numa s-o prefãcut.
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Între timp, oamenii or început sã se pregãteascã pentru orice.
S-or tras clopotele într-o dungã. Unii or intrat în Primãrie ºi or dat
foc la dosarele cu cotele ºi la portretele lui Dej ºi Pauker, s-au tãiat
firele de telefon. Dimineaþa ne-am dus din nou la pod, când or venit
militarii. Erau acolo ºi Stana Ioan, ºi Stana Simion ºi mulþi alþii. Pe
Stana Ioan l-or prins la pod dar apoi l-or scãpat ºi o fugit ºi Petru
Stana, ºi încã un frate de-al lor. Toþi cei trei fraþi Stana or scãpat.
Armata o început sã tragã, erau mulþi militari veniþi cu maºinile.
Dupã ce s-o bãgat armata în sat oamenii au fugit pe la casele lor ºi
pe unde au putut. Soldaþii s-au organizat în echipe pe fiecare uliþã ºi
or intrat prin case ºi pe cine l-o gãsit l-o dus unde-i acuma cãminul
cultural. Acolo, era, atunci, un conac la care în timpul nopþii i s-a
dat foc ºi încã mai ardea. Ne-or ºi bãtut acolo, iar un miliþian o luat
un dosar care era ars ºi ne-o obligat sã mâncãm din tãciunele acela.
Dupã ce am fost adunaþi, am fost re partizaþi prin pivniþe. Au fost
arestaþi ºi tata ºi frate-meu. Dar tata era bãtrân ºi nu prea violent,
aºa cã i-or dat drumul. Pe mine ºi frate-meu ne-o bãgat în pivniþa
de la spital. În doi august ne-au în cãr cat în camioane, ne-or pus sã
ne în tindem pe podea ºi patru mili þieni aflaþi în colþuri ne pãzeau
cu armele ºi ne-or dus la Arad ºi acolo ne-or bãgat într-o pivniþã,
unde ne-or þinut cam o lunã. Acolo ne-au interogat ºi ne bãteau
continuu, fãrã sã ne dea de mâncare, încât unii au leºinat de foame.
Dupã o lunã ne-or dus la penitenciar unde ne-au dat mâncare, un
fel de terci. Odatã, la audienþã o fost prezent ºi activistul care a
început sã mã în ju re de Dumnezeu: «Tu eºti ãla care o vrut sã mã
omoare?». Eu i-am spus cã l-am salvat: «Vã aduceþi aminte cã o strigat
cineva nu trage cã-l împuºti pe Ioanea?» ªi ºi-o adus aminte. ªi acolo
ne-or þinut o lunã, dupã care am fost trimiºi la Curtea Marþialã de la
Timiºoara. Acolo m-or verificat din nou ºi m-or întrebat: «tu te-ai bãgat
în apã ca sã-l baþi sau sã-l salvezi?». Le-am spus cã m-am bãgat sã-l
salvez, cã de nu eram în faþa armei, l-ar fi îm puºcat.
Într-o zi ne-au scos afarã, în curtea închisorii, ºi ne-au împãrþit
în douã tabere pe toþi ºi eram mulþi, din toate satele din jurul
ªepreuºului. Unii la stânga, alþii la dreapta ºi tare ne era fricã cã ne
împuºcã. Eu am nimerit în tabãra bunã. «Voi mergeþi acasã», ne-o
ºoptit un miliþian. ªi aºa s-a ºi întâmplat, cã ne-or suit într-o dubã ºi
ne-or trimis la garã sã prindem trenul de Arad. Am uitat sã vã spun
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cã în prima dimineaþã, dupã ce ne-or arestat, or luat dintre noi pe
unul Stana, era cârciumar, ºi avea doi copii, un avocat ºi un plugar
ºi pe socru lu Stana, Simion zis Nanci, i-or dus în sat ºi i-or împuºcat
lângã Primãrie. Cadavrele or rãmas acolo mai mult timp sã le vadã
lumea”. ( Ioan Petruþ, n. 1932)
„Când o început rebeliunea la noi, eu eram chiar în Primãrie.
Mã certam cu agentul agricol care o venit sã-mi facã evaluarea
pentru cotã. Eu aveam un hectar de pe care o pierit grâul ce l-am
semãnat în toamnã. ªi agentul nu mi-o scãzut cota. Am vrut sã-l bat
în Primãrie da or sãrit miliþienii sã-l apere. Eu m-am avut bine cu
unul dintre ei, dar nu ºtiu cum l-am apucat de umãr ºi i-am rupt
epoletul. Dar miliþianul nu o avut treabã cu mine, numa cu agentul.
Tot atunci, era în sat unul Balasz, activist de partid, cãruia i-am
cerut sã ne dea voie sã cãlcãm (treierãm) grâul ºi sã plãtim muncitorii
ca înainte, cu cotã parte din cereale. El o spus cã nu. Noi i-am spus
cã nu mai avem ce mânca, iar el ne-o îndemnat sã mâncãm paie ºi
fân. ªi atunci s-o rãsculat lumea pe el ºi l-o fugãrit pânã o zburat în
Sartiº ºi acolo l-or ajuns ºi l-or bãtut. Noaptea s-or tras clopotele sã
iasã lumea ºi ne-am adunat iarã în centru. Dar luni dimineaþã, s-or
bãgat miliþienii pe strãzi ºi or început sã împuºte. ªtiu cã or împuºcat
pã socru-meu, Faur Petru, care se afla întâmplãtor pe stradã. O
cãzut în drum ºi o murit pe loc, cã l-o îm puºcat direct în cap. Cinci
prunci or rãmas dupã el ºi nu i-o dat ni meni nimic. Pe noi ne-or
arestat luni ºi marþi ne-or pus în ca mioane ºi ne-or dus la Arad la
cercetãri. Noaptea or început sã ne in terogheze. Noaptea la 12 or
sculat pe unul de lângã mine, care nu a avut nici o tangenþã cu
rãscoala, îl cãutau pe ginerele lui, l-or adus aici în sat ºi l-or împuºcat
în mijlocul satului. Pe ginere nu l-or prins atunci, ci mult mai târziu.
Patru or împuºcat atunci. Pe Stana Petru, care era cârciumar l-or
împuºcat cã ar fi dat bãuturã la oameni sã se îmbete ºi sã facã
scandal. Marþi m-or dus la cercetãri: «cunoºti pe ãsta? Îl cunosc. El
o spus sã mân cãm paie ºi fân. Dar pe ãsta ºi pe ãsta. Ei, atunci,
treci acolo», ºi m-or bãgat într-o camerã în care erau patru miliþieni
în maieuri, cu corbaciuri. Un sublocotenent m-o trimis pânã în fundul
camerei ºi dupã aia înapoi, cred cã pentru intimidare. «Stai acuma
pe scaun ºi dã de cla ra þie», mi-o zis sublocotenentul: «scrie unde
ai fost ºi ce ai fãcut». Dar sã revin ºi sã vã spun cã în timpul nopþii
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cu rãscoala din ªepreuº, cineva o vrut sã dea foc la casa primarului.
Mã zic, sã nu-i daþi foc cã vã dau în cap. Cã nu o sã ardã numa casa
lui, ard ºi vecinii. El m-o auzit cã era ascuns în pod ºi o declarat la
miliþie în fa voa rea mea. Primarul o zis cã îi comunist darã eu am
zis cã nu-i comunist, cã eu sunt comunist, cã am numa un hectar de
pãmânt ºi doi copii. El nu-i comunist, am mai zis, el este o fostã
slugã în Banat ºi s-o pus primar ºi în patru ani o luat 20 iugãre de
pãmânt ºi cinci cai. El îi comunist? Mi-or luat declaraþia ºi o doamnã
de acolo o zis: «nu ºtiu, ãsta ºtie sã mintã bine sau n-o fãcut nimic».
La confruntarea cu agentul agricol, un miliþian o zis cãtã el:
«Tovarãºe Stana, vedeþi cã existã oameni care au curajul sã spunã
ce-aþi fãcut. De ce nu sunteþi atenþi cu treburile astea». ªi peste douã,
trei zile mi-or dat drumul acasã. ” (Petru Incicãu, n. 1924)
Procesul colectivizãrii agriculturii în comuna ªepreuº34
În iunie 1948, a fost adoptatã rezoluþia Kominformului prin care
Moscova impunea colectivizarea agriculturii în statele satelit din estul
Europei. Odatã cu Plenara Comitetului Central din 3-5 martie 1949
– a cãrei rezouþie constituia textul de bazã în chestiunea colectivizãrii
– PMR devenea ultimul partid comunist est european care intra întro operaþiune de proporþii împotriva þãrãnimii. Rezoluþia plenarei arãta
cã exploatãrile agricole de 5 ha erau nerentabile ºi nu puteau asigura
bunãstarea familiei þãrãneºti. Totodatã, plenara a adoptat principiul
liberului consimþãmânt, recunoscând necesitatea unor mãsuri practice
pentru ai atrage pe þãrani. Se preconiza înfiinþarea unor întovãrãºiri
simple de cultivare a pãmântului, cu ajutorul cãrora partidul putea
duce muncã de lãmurire privind avantajele agriculturii colectivizate35 .
Cum miza în procesul colectivizãrii o reprezentau þãranii
mijlocaºi – cei sãraci fiind mai receptivi la mesajul colectivist – s-a
considerat cã propaganda de tip demagogic persuasiv va avea în
cazul lor succes. Campania de lãmurire a mijlocaºilor a mers mânã
în mânã cu cea de demascare a chiaburimii ºi a mentalitãþii ei de
clasã. La Arad campania de atragere ºi lãmurire a început de timpuriu.
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Promotorul acesteia a fost ziarul local „Patriotul”. În foarte multe
articole erau puse în antitezã proprietatea þãrãneascã individualã ºi
marea exploataþie socialistã, singura viabilã în concepþia regimului.
Aceastã propagandã preliminarã nu a produs efecte de niciun fel în
rândurile unor þãrani care, trãind în respectul pentru muncã, nu se
lãsau manipulaþi de lozincile privind bunãstarea colhozului ºi nici
nu erau dispuºi sã accepte cu resemnare colectivizarea36 .
Cu o zi înainte de plenara colectivizãrii, la 2 martie 1949 a fost
emis decretul nr. 83 pentru completarea unor dispoziþii din legea
187/23 martie 1945, în temeiul cãruia toate averile moºierilor treceau
în patrimoniul statului. Decretul respectiv nu i-a avut în vedere doar
pe moºieri, dispoziþiile lui aplicându-se ºi unor þãrani. Astfel, în
localitatea ªepreuº a fost expropriat colonelul ªtefãnescu. Încadrarea
sus numitului în categoria moºierilor era arbitrarã, acesta neavând o
suprafaþã mai mare de 20 ha. Ceea ce i se imputa reprezenta folosirea
ocazionalã a muncii unor zilieri pe care ii plãtea în produse37.
Se poate cosidera cã sistemul colectãrilor a pregãtit terenul pentru
instalarea structurilor agriculturii socialiste. Sistemul cotelor a întãrit
controlul politic asupra populaþiei rurale, impunând gospodãriilor
individuale un regim de dependenþã faþã de instituþiile statului. Þãranii
erau obligaþi sã predea „surplusul” de cereale chiar la batozã, în timpul
operaþiunilor de treierat. Prin cotele obligatorii au fost afectate toate
categoriile de þãrani, atât gospodãriile colective cât ºi cele individuale.
Calculate în mod aberant, rupte de realitate, ele nu au fãcut decât
sã agite continuu o lume a satului ºi aºa neliniºtitã de perspectiva
colectivizãrii. Sistemul draconic aplicat cu deosebitã vigoare de cele
mai multe autoritãþi locale a generat o stare de încordare în numeroase
sate arãdene. Cotele foarte mari din vara lui 1949 ºi mãsurile dure
luate de autoritãþile comuniste pentru preluarea lor integralã au stat
la baza primelor rãscoale þãrãneºti care, indirect, vor fi ºi rãscoale
împotriva colectivizãrii. Izbucnite concomitent în satele din jumãtatea
sudicã a judeþului Bihor ºi în cele din nordul judeþului Arad, rãscoalele
s-au desfãºurat dupã o schemã simplã, aceeaºi peste tot38 .
Patriotul (Arad), an 6, 11 ianuarie 1949.
Patriotul (Arad), an 6, 5 martie 1949
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Dincolo de sistemul cotelor obligatorii, regimul a introdus
colectarea produselor agricole vegetale începând din mai 1951.
Aceasta a fost dublatã de decretul nr. 64/1951 care extindea rãspunderea pentru nepredarea cotelor ºi asupra altor membrii ai familiei,
dacã aceºtia influenþau în vreun fel eveziunea. Decretul reitera
invitaþia la denunþarea þãranilor care nu respectau planul de colectãri,
denunþãtorii din rândul þãranilor sãraci ºi mijlocaºi fiind reconpensaþi
cu 25% din produsele confiscate. Efectele acestui decret nu vor
întârzia sã aparã ºi în comuna ªepreuº. Aici, dând dovadã de o remarcabilã „vigilenþã revoluþionarã” ºi interesaþi de reconpensa promisã,
proaspeþii comuniºti Potcan Dumitru, Mãriºca Floarea ºi Covaci Ioan
l-au demascat pe Popa ªtefan pentru 1200 kg porumb ascuns, pe
Indricãu Petru pentru 6 saci de floarea soarelui ºi pe Sferlea Traian
din Pilu pentru dosirea a 2000 kg porumb ºi 700 kg floarea soarelui.
Cei demascaþi astfel au fost judecaþi în faþa sfatului popular ªepreuº
ºi condamnaþi la câte 4 ani închisoare, confiscarea întregii cantitãþi
de cereale gãsite în gospodãriile lor ºi amenzi de câte 10000 lei39 .
Dupã demararea oficialã a colectivizãrii, mãsurile împotriva
chiaburilor devin tot mai dure, iar sfera de aplicabilitate a acestora
se lãrgeºte. Obligaþi sã însãmânþeze anumite culturi chiaburii s-au
vãzut ºi obligaþi ºi supravegheaþi de sfaturile populare sã-ºi întreþinã
în stare perfectã utilajele agricole pentru a fi puse în orice moment la
dispoziþia autoritãþilor locale. Deºi suportau singuri costul reparaþiilor,
în cazul în care nu le efectuau, aceºtia deveneau victime sigure ale
regimului care urmãrea tocmai eliminarea lor. Pe aceastã platformã,
la ªepreuº au fost arestaþi chiaburii Sas Petru, Moca Sima, Moca
Mihai ºi Cordoº Iosif pentru nerepararea tractoarealor, batozelor ºi
secerãtorilor: toþi au fost trimiºi în judecatã40 .
Înfiinþarea ºi funcþionarea gospodãriilor agricole colective aveau
la bazã statutul model întocmit de comisia agrarã în iulie 1949. Astfel
gospodãria colectivã trebuia sã reprezinte o mare gospodãrie agricolã
socialistã, în care þãranii se uneau benevol, punându-ºi la un loc
pãmântul ºi principalele mijloace de producþie. La intrarea în
gospodãria agricolã colectivã þãranii trbuiau sã aducã cu ei tot
pãmântul deþinut. Potrivit statutului model, puteau deveni membrii
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Flacãra Roºie (Arad), 14 iulie 1951.
Flacãra Roºie (Arad), 25 iunie 1950.
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ai colectivei þãranii cu gospodãrii mici ºi mijlocii, þãranii fãrã pãmânt
indiferent de sex sau naþionalitate având peste 16 ani. Nu erau primiþi
chiaburii ºi alþi exploatatori precum ºi cei caer ºi-au pierdut dreptul
electoral41 .
La 16 iunie 1952 un raport al biroului raional al PMR Criº analiza
modul în care s-au aplicat directivele partidului privitoare la
consolidarea gospodãriilor colective. Ca principalã limitã a activitãþii
biroului raional pentru promovarea colectivizãrii era consideratã
superficialitatea atitudinii membrilor de partid care erau împotriva
creeri de colective în comunele în care existau perspective. În cazul
comunei ªepreuº din cei 20 membrii ai organizaþiei de bazã PMR au
fãcut cereri pentru colectivã 14, ceilalþi 6, printre care unii cu funcþii,
sustrãgându-se sub diverse pretexte. Din cei 65 membrii ai Frontului
Plugarilor doare 10 ºi-au fãcut cereri, din cele 52 de membre ale
UFDR numai douã doreau sã intre în colectivã, în timp ce din UTM
nu s-a înscris niciunul42 .
Cel mai important aspect a fost, pe parcursul întregului proces de
colectivizare, atragerea de noi membri în gospodãriile agricole colective.
În anul înfiinþãrii, în gospodãria agricolã „Înfrãþirea” din ªepreuº au
intrat 9 familii – 7 sãrace ºi 2 fãrã pãmânt – numãrul acestora ajungând
la sfârºitul lui 1952, la 66 43 . În 1957, în gospodãria colectivã din
comunã au intrat 12 familii: 9 sãrace ºi 3 fãrã pãmânt44 . Spre sfârºitul
procesului de colectivizare se remarcã un numãr semnificativ de
intrãri în gospodãria colectivã: în 1960, 64 familii, dintre care 59
sãrace, 3 fãrã pãmânt ºi douã mijlocaºe 45 . Înscrierile masive în
colective, cum s-a întâmplat ºi în cazul comunei ªepreuº în anii 19591960, au fost o reflectare a schimbãrilor majore care au avut loc în
societatea româneascã în deceniul cinci. Dacã în primii ani ai
colectivizãrii, proprietarii individuali puteau evita alte cerinþe ale
regimului predându-ºi cotele, mai târziu acest lucru nu a mai fost
D. J. A. A. N. , fond Sfatul Popular al raionului Ineu, dosar 22/1952, f. 2.
D. J. A. A. N. , fond Comitetul Raional de Partid Chiºineu Criº, dosar 27/
1952, f. 31.
43
D. J. A. A. N. , fond CAP „Înfrãþirea” ªepreuº, dosar 1/1952, f. 7.
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D. J. A. A. N. , fond CAP „Înfraþirea” ªepreuº, dosar 9/1956 – 1960, f. 15.
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posibil. ªicanele fãcute celor neînscriºi în colectiv s-au extins,
deoarece acum partidul-stat cotrola mai eficient ºi mai profund
societatea. Spre sfârºitul procesului de colectivizare, devenise
vulnerabilã întreaga populaþie a satului: presiunile nu mai erau doar
economice sau ideologice, ci se aplicau în aproape orice domeniu.
O chestiune delicatã atât pentru autoritãþile comuniste cât ºi
pentru conducerile gospodãriilor agricole colective o reprezenta
situaþia participãrii la muncã a membrilor colectiviºti. Participarea la
muncã în gospodãria colectivã „Înfrãþirea” din ªepreuº, în 1952, a
fost modestã: 20 de bãrbaþi au realizat 600 zile-muncã, iar 7 femei
299 zile-mincã. Numãrul mic al colectiviºtilor nu a permis organizarea
unei brigãzi de muncã 46 . Preocuparea constantã a conducerii pe
parcursul anului 1957 a fost, pe lângã atragerea de noi membrii,
mobilizarea la muncã a colectiviºtilor. Aceasta deoarece absenteismul
a atins cote alarmante. Spre exemplu, în mijlocul campaniei agricole
de varã, din 60 membrii apþi de muncã au participat regulat la
întreþinerea culturilor doar 16-18 persoane zilnic. Pentru recoltarea
ovãzului, cosirea trifoiului, culesul porumbului, s-a recurs la þãrani
din afara gospodãriei. Cei care au participat regulat la lucru pe tot
parcursul anului – 54 persoane – au efectuat un total de 8931 zilemuncã. Gospodãria ºi-a organizat activitãþile agricole într-o brigadã
de câmp cu patru echipe, cuprinzând 54 braþe de muncã47 .
În 1960, participarea la muncã în gospodãria agricolã din ªepreuº
a cunoscut o creºtere sensibilã. Cu toate cã un numãr de 370 membrii
au realizat 61002 zile-muncã, s-au înregistrat ºi pierderi la culturile
agricole datorate absenteismului. Pentru ameliorarea situaþiei, consiliul
de conducere a stabilit sancþiuni economice48 .
ªi la ªepreuº, imposibilitatea gospodãriei colective de a asigura
tuturor membrilor un trai decent i-a determinat pe unii dintre aceºtia
sã recurgã la munca în alte locuri. Totodatã, refuzul de a participa la
muncile colectivei a reprezentat ºi o formã de protest la îndemâna
þãranilor care nu se puteau împãca uºãr cu regimul proprietãþii colective.
Sustenabilitatea gospodãriilor colective era datã ºi de realizãrile
agro-zootehnice. În 1952, anul constituirii, recolta colectivei
46
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„Înfrãþirea” a revenit în totalitate membrilor. În al ºaselea an de
funcþionare, gospodãria din ªepreuº a obþinut producþii medii la hectar
bune, chiar depãºind planul la unele culturi: la orzul de toamnã 1860
kg/ha, la porumb 2608 kg/ha. Mai slab se prezentau producþiile de
secarã (965 kg/ha), floarea soarelui (1134 kg/ha) ºi cartofi (7372 kg/
ha). Veniturile primite de un colectivist pentru o zi-muncã au constat
în: 4 lei, 13 kg cereale, o,3 kg floarea soarelui, 0,72 kg cartofi, 1,5
kg sfeclã furajerã, etc. ªeptelul era încp foarte redus: la 31 decembrie
1957 în gospodãrie existau doar 14 cabaline, 30 porcine, 237 ovine
ºi 14 pãsãri49 .
Prin recoltele slabe obþinute, gospodãria din ªepreuº se situa în
1960 la polul opus faþã de colectiva model din Sântana. Cu excepþia
sfeclei de zahãr, unde cantitatea planificatã a fost depãºitã cu peste 5
tone, la celelalte culturi producþiile medii la hectar se situau mult sub
aºteptãri: la grâu doar 1107 kg, la orz 1398 kg, la ovãz 958 kg, la
porumb 1540 kg, la cartofi 9882 kg. Veniturile pentru o ti muncã la
„Înfrãþirea” erau relativ modeste ºi constau în: 7,13 lei, 3,5 kg cereale,
0,08 kg floarea soarelui, 0,30 kg cartofi, 0,16 kg zahãr etc. În pofida
acestor aspecte, ºeptelul s-a consolidat semnificativ: la 31 decembrie
1960 existau 119 bovine, 53 cabaline, 33 porcine ºi 756 ovine50 .
În perioada de consolidare s-a constatat cã gospodãria colectivã
din ªepreuº a avut realizãri agro-zootehnice modeste. Spre finalul
colectivizãrii, susþinerea din partea statului a facilitat creºterea
productivitãþii în sectoarele sus menþionate.
În strânsã legãturã cu productivitatea muncii se afla ºi aspectul
dotãrilor tehnice ºi edilitare. La 31 decembrie 1957, existau pe raza
gospodãriei „Înfrãþirea” o casã de administraþie, 3 grajduri de animale
muncã, o maternitate scroafe, 2 saivane, o magazie cereale, 3 crame,
2 renize, 2 pãtule ºi un siloz. Colectiviºtii dispuneau de 8 pluguri, 6
grape, 6 care ºi cãruþe, o basculã, 7 prãºitoare, o semãnãtoare pãioase
ºi o semãnãtoare porumb51 .
În 1960, gospodãria din ªepreuº a construit un grajd pentru vaci,
douã saivane ºi un coteþ pentru pãsãri. La sfârºitul anului, sectorul
edilitar cuprindea: douã grajduri pentru vaci, 2 saivane, o magazie
49
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cereale, 2 pãtule, 2 remize, 3 crame, o casã de administraþie, 2 grajduri
animale muncã ºi un coteþ de pãsãri. Membrii cooperatori dispuneau
de 29 pluguri, 17 prãþitoare, 28 care ºi cãruþe, o batozã, un
autocamion, douã trioare, o cositoarem li o greblã mecanicã52 . Se
poate constata cã pe parcursul colectivizãrii creºterea productivitãþii
muncii a permis o mãrire a fondurilor financiare, fapt ce s-a reflectat
ºi în realizarea de investiþii în mijloacele tehnice ºi edilitare din
gospodãria colectivã „Înfrãþirea”.
Ca peste tot în România ºi comuna ªepreuº a fost supusã la
succesive campanii de mobilizare: campania pentru strângerea
cotelor, campania împotriva chiaburilor, campania pentru înscrierea
în gospodãria colectivã. Instituþiile tradiþionale ale satului – primãria,
biserica ºi ºcoala – fiind aservite de regim, demararea colectivizãrii
i-a gãsit pe þãranii din ªepreuº fãrã niciun sprijin în faþa asaltului
sistematic al statului comunist. Inauguratã sub auspicii modeste –
numãrul redus de membrii, insuficienþa suprafeþelor cultivabile, starea
precarã a inventarului viu ºi mort, slaba dotare tehnico-edilitarã –
gospodãria colectivã „Înfrãþirea” a avut nevoie de sprijinul statului
pentru a se consolida.
La finalul procesului de colectivizare din comuna ªepreuº, gradul
de dependenþã al þãranului faþã de regimul comunist a crescut
semnificativ: þãranul liber s-a transformat în proletar aflat în slujba
autoritãþilor locale. Totuºi, se poate aprecia cã procesul colectivizãrii
a contribuit la mobilitatea socialã a þãranilor printr-un nou sistem de
remunerare, generând chiar ºi o nouã diviziune a muncii în interiorul
familiei þãrãneºti.
Dezvoltarea industriei arãdene, care pãrea sã dea o nouã ºansã
tinerilor din comunã, ce nu doreau sã lucreze la C. A. P. , a determinat
în anii 1960-1970 un adevãrat exod al ºepreuºenilor spre Arad.
Rezultatul a fost o scãdere a populaþiei de la un recensãmânt la altul,
care continuã ºi azi, chiar dacã, dupã 1990, în localitate s-au stabilit
rromi cãldãrari din Covãsânþ.
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CAPITOLUL III
Populaþia
Cele mai vechi atestãri indicã localitatea ca fiind româneascã.
De-a lungul vremii, în toate recensãmintele oficiale, românii au fost
majoritari. De pildã, în 1851 în localitate trãiau 2621 ortodocºi ºi 28
de catolici. 53 Din a doua jumãtate a secolul al XIX-lea, în ªepreuº se
vor aºeza, pentru o vreme, pe lângã maghiari, ºi germani, câþiva
slovaci, evrei ºi þigani. O parte dintre aceºtia au fost meºteºugari ºi
au venit aici datoritã meseriei. Numãrul acestor locuitori de altã etnie
a fost însã, tot timpul, nesemnificativ în raport cu românii, chiar dacã,
din 1869 pânã în 1910, înregistrãm o oarecare creºtere a lor. Aceastã
creºtere se opreºte dupã primul rãzboi mondial, când curba celor de alt
neam decât românii devine descendentã. Astfel, recensãmântul din
anul 1930 consemneazã în ªepreuº 3750 de români, 116 maghiari,
171 rromi ºi 22 germani. Evreii, care la recensãmântul din 1869 apar
cu 49 de persoane, iar la cel din 1900, cu 75 de persoane, dispar în
anul 1930 din structura etnicã a comunei. La fel se va întâmpla mai
târziu ºi cu germanii. În prezent în localitate trãiesc 2780 de locuitori,
din care 0,4% sunt maghiari, 12 % rromi iar restul români.
Populaþia comunei în perioada 1715 -2007
1715-1720 -13 familii
1742- 31 familii
1746- 54 familii
1771- 186 familii
1828- 340 familii
1851- 2639 locuitori
1869- 4118 locuitori
1880- 3864 locuitori
1900 -4237 locuitori
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1910- 4686 locuitori
1941- 3712 locuitori
1956- 4018 locuitori
1966-3534 locuitori
1977-3042 locuitori
1992-2759 locuitori
2007- 2395 locuitori
Structura etnicã a populaþiei în perioada 1880-1941
Anul

Rom.

Magh.

Germ.

Slovac

Ruteni

Croaţi

Sârbi

Alţii

1880

3265

349

17

1900

3452

533

37

1910

4074

479

51

86*

1930

3750

116

22

171**

1941

3465

84

36

127

1956

3949

44

15

-

1966

3487

27

18

-

1977

2779

11

12

235**

1992

2471

9

7

268**

127*
4

99

2

111*

338**

1999

Aceastã compoziþie etnicã a fãcut ca ªepereuºul sã se configureze
în peisajul cultural al zonei ca o aºezare de câmpie tipic româneascã.
Populaþia localitãþii dupã vârstã
Populaþia localitãþii în funcþie de sex ºi statutul social
Anii

0‐5 ani

6‐11

12‐14

15‐19

20‐39

40‐59

60‐

1900

730

551

237

419

1289

820

192

1910

810

638

309

482

1275

889

282

53
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Anii

Bărbați

Femei

Necasăt.

Căsătoriți

Văduvi

1900

2140

2098

2241

1692

302

3

1910

2346

2344

2748

1637

299

6

1956

1962

2056

‐

‐

‐

‐

1966

1734

1800

‐

‐

‐

‐

Densitatea populaþiei
1930- 53 locuitori/ km pãtrat
1956- 50 locuitori/ km pãtrat
1966- 46 locuitori/ km pãtrat
1977- 40 locuitori/ km pãtrat
1992-39 locuitori/ km pãtrat
1999-40 locuitori/ km pãtrat
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Divorțați

CAPITOLUL IV
Viaþa tradiþionalã
Habitatul
Satul
Din punct de vedere etnografic, ªepreuºul este o aºezare adunatã,
care închide parþial, în zona construitã, drumul judeþean 793.
Odinioarã a þinut de plasa Chiºineu-Criº din judeþul Arad, apoi de
raionul Chiºineu-Criº din regiunea Criºana ca din 1968 sã fie inclus
din nou în judeþul Arad.
Cele mai vechi mãrturii documentare despre aºezarea din
perioada medievalã, vorbesc despre trei sate Betlemas,Oroshaza (acum
Oroskez) ºi ªepreuº, care s-au unit. Rezultatul a fost o aºezare tãiatã
în douã de uliþa principalã. 54 Conform tradiþiei orale, aºezarea s-a
mutat pe actuala vatrã în a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea,
însã aspectul de azi al localitãþii dateazã abia din anul 1824, când, în
urma reîmpãrþirii loturilor întravilane, au fost trasate o parte din
strãzile, paralele ºi perpendiculare, pe drumul principal, ce taie
localitatea. În anul 1851 în localitate erau menþionate, pe lângã bisericã
ºi ºcoalã ºi 4 case domneºti. 55 De la acest nucleu, comuna se va extinde
în secolul XX mult spre margini. Partea dinspre sud a aºezãrii, unde se
gãseºte actuala moarã, este înconjuratã, pe o porþiune, de pârâul canalizat
Sartiºe. Prin hotarul comunei mai trec pârâul Biniºel ºi Teuzul.
Toponimele din hoarul satului, notate de topografi, la începutul
secolului XX, au fost urmãtoarele: mlaºtina Sodom, fosta pãdure
Desiu mare56 , Capacoi, Dumbrava, pusta Þarinã, Nagyér, Orostiec,
Márki Sándor, Aradvármegye és Arad Szabad Királyi Város története,
Elsõ rész, Arad, 1892, p. 246.
55
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Nagyszék-nyomás, Rezistie, Luncã de cicãºi, pusta Vukulescu
Miklós, Darvastó, Livada, Dorongos, Holumbari. 57
Casa
Dacã despre primele tipuri de
case þãrãneºti, semiîngropate ºi
monocelulare nu existã mãrturii în
localitate, casa cu douã încãperi
(camerã de la stradã + tindã) a
supravieþuit în localitate pânã în
urmã cu ºaptezeci de ani, fiind încã
vie în amintirile oamenilor în vârstã.
Mulþi ºepreuºeni sãraci au locuit în
aceste case mici pânã în a doua
jumãtate a secolului XX. Familiile
fiind mari, bãtrânii „durmeu” dupã
cuptor iar tinerilor li se punea patul
Casã lungã cu ornamente în tencuialã, în iºtãlãu.
Cea care s-a impus însã, încã din
la ferestre ºi fronton
secolul al XVIII-lea, în tot impreiul,
a fost casa franconã, introdusã de
Maria Terezia, odatã cu hotãrârea de
„aliniere a caselor la linie”.
Cunoscutã sub numele de casã
lungã sau bãtrânescã, aceastã casã
este compusã din trei încãperi(
„soba mare”, tinda ºi „soba de
locuit”),are acoperiºul în douã ape,
ºi este orientatã cu frontonul spre
stradã, unde are douã ferestre, la
camerã, ºi una la târnaþ, când acesta
este închis. La numeroase case însã
târnaþul este ºi azi închis pânã la
jumãtate cu scânduri ºi susþinut cu
Târnaþ „îngrãdit” cu scânduri

57
Somogyi Gyula, Arad Szab. Kir. Város és Arad vármegye községeinek
leirása, Arad, 1913, p. 213.
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stâlpi de lemn. Pe frontonul
multora dintre ele, pe lângã
ferestruicile (gãurile) de aerisire,
se pãstreazã încã iniþialele sau
numele proprietarului ºi anul
construcþiei sau renovãrii.
Un alt tip de ornament, cu
rol apotropaic este crucea traforatã din lemn.
Fronton cu numele proprietarului
De-a lungul veacurilor,
ºi anul construcþiei
materialele de construcþie s-au
schimbat, la fel cum s-au schimbat ºi tehnicile de constucþie.
Numãrul caselor a crescut
progresiv, odatã cu dezvoltarea
localitãþii. De la 525 de case în
1880 s-a ajuns la 910 în 1900,
la 964 în 1910 ºi la 1006 în
1941. Pânã la începutul secolului XX, ponderea au avut-o
casele din lemn, alãturi de care
au existat totuºi ºi case din
pãmânt bãtut cu maiul, în cofraje de lemn, sau case din
vãiugã. Un indiciu important,
legat de aceastã schimbare a
materialelor de construcþie ne
oferã recensãmintele clãdirilor
din 1900 ºi 1910. Astfel, în anul
1900, ªepreuºul apare înregistrat cu 910 de case, din care
Cruce de lemn la fronton
25 erau din cãrãmidã ºi piatrã,
16 din pãmânt ºi piatrã, 61 din vãiugã ºi 808 din lemn ºi alte materiale.
Cât priveºte materialul utilizat la acoperiº, 578 erau acoperite cu
þiglã, 72 cu ºindrilã ºi 260 cu trestie58 . Peste zece ani, numãrul caselor
58
Studia Censualia Transsilvanica. Recensãmântul din 1900. Transilvania,
Editura Staff, Cluj Napoca, 1999, p. 98-101
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ajunge 964 de case, din care 33 erau
din piatrã ºi cãrãmidã, 36 din piatrã ºi
pãmânt,100 din vãiugã ºi 798 din lemn.
Acoperiºul la 816 a fost din þiglã, la 34
din ºindrilã ºi la 114 din trestie59 .
Vechea tehnica de construcþie a
acoperiºurilor s-a transmis ºi ea pe
duratã lungã. La toate casele bãtrâneºti,
pereþii au în partea de sus, jur împrejur,
un chenar de grinzi, peste care se aºeza,
pe toatã lungimea casei o grindã groasã,
cioplitã dintr-un singur trunchi de copac,
numitã meºter grindã. Peste chenarul de
grinzi ºi peste meºter grindã se fixau, la
distanþã de 1 m - 1,5 m între ele, grinzile
perpendiculare, care se vedeau în interior.
Ornament din tencuialã la
Peste aceste grinzi se podea cu scânduri
ferestre. Detaliu
ºi se lipea un strat de pãmânt.
O lungã perioadã de timp, la
acoperirea acestor case s-a
folosit trestia, care se gãsea din
abundenþã în zonã. Trestia,
fãcutã snopi, era aºezatã în
rânduri orizontale ºi de jos în
sus. Snopii erau legaþi, rând pe
rând, de leaþurile prinse orizontal
pe cãpriori. În partea de jos se
forma o streaºinã largã cât
târnaþul. Trestia se punea uscatã,
doar cea de pe coamã, se umezea pentru a fi îndoitã.
Casã în vinclu
În perioada interbelicã,
locul caselor de lemn ºi din pãmânt bãtut, fãrã fundaþie, a început sã
fie tot mai mult luat de case din vãiugã ºi din cãrãmidã, cu fundaþie
ºi cu acoperiº de þiglã.
Studia Censualia Transsilvanica. Recensãmântul din 1910. Transilvania,
Editura Staff, Cluj Napoca, 1999 , p. 88-91
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Schimbãri au apãrut, în timp, ºi la
finisajele exterioare ºi interioare.
Vãruite iniþial atât în interior, cât ºi în
exterior, cu alb sau albastru, ulterior
s-a trecut la pictarea camerelor cu rolul
ºi la tencuirea exteriorului. Odatã cu
tencuirea, a apãrut ºi decorul în
aplicaþii de tencuialã, la fronton ºi în
jurul ferestrelor.
La un inventar, azi numãrul
caselor bãtrâneºti, care au scãpat
demolãrilor, este mai mic în raport cu
casele în vinclu ºi cele în „L”, construite
de prin 1970. La acest patrimoniu
construit românesc se adaugã palatele
Palat þigãnesc
þigãneºti ridicate în nucleul central al
aºezãrii, dupã 1990.
Dacã palatele þigãneºti sunt strãine peisajului cultural local, casele
în vinclu ºi cele în „L” marcheazã o anumitã evoluþie a arhitecturii
rurale, prin înlocuirea modelului terezian cu douã modele semiurbane,
de tranziþie. Casele în vinclu sunt dispuse „de-a latul”, au douã camere
la stradã, ferestre mari, iar în interior o compartimentare mult mai
generoasã (antreu, bucãtãrie, baie, cãmarã). Cele în formã de „L”,
au o parte din construcþie de-a latul uliþei ºi în continuare o parte
lungã în care sunt alte camere ºi cuptoriºtea. La toate aceste construcþii
noi, regãsim, ca element de continuitate, tencuiala exterioarã în verde
ºi gri, proprie gustului
local, ºi ornamentele în
tencuialã.
Interiorul casei
Interiorul caselor vechi a
fost iniþial unul þãrãnesc, ca
de pe la începutul secolului
XX în casã sã aparã mobila
cumpãratã de la târg, vopsitã ºi bãiþuitã iar mai târziu

Interior tradiþional cu paturi clãdite
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mobila combinatã. Pe jos era pãmânt galben, care era „murluit”
periodic.
Vechiul interior tradiþional a þinut seama de compartimentarea
casei francone. În camera de la stradã, destinatã primirii oaspeþilor ºi
utilzatã doar în ocazii speciale, se gãseau douã patruri, dispuse
simetric, de o parte ºi de alta a ferestrelor, pe care, pe lângã „strujac”
erau clãdite câte douã dune ºi 6-9 perne încât ajungea pânã la
„podele”. La mijloc, în spaþiul dintre paturi, era o masã, acoperitã cu
mãsãriþã þesutã în rãzboi, cu alesãturi, 6 scaune ºi o laviþã cu spate,
între ferestre. În încãpere mai erau douã dulapuri ºi un divan, în
continuarea unuia dintre patruri. Azi, în majoritatea caselor, camera de
la stradã este mobilatã cu mobilã de fabricã produsã prin anii 70.
Tinda a avut iniþial o vatrã deschisã ºi era locul unde se þineau
vasele ºi se fãcea mâncare. Odatã cu apariþia „cuptoriºtei”60 ea s-a
transformat într-o camerã de locuit, cu pat cu dunã ºi perne, în care
dormeau musafirii.
„Soba de locuit” era tot cu douã patruri, masã ºi scaune doar cã
de pe paturi lipseau pernele. Aici se gãsea un ºpohert ºi era încãperea
în care odinioarã se lucra în serile lungi de iarnã.
Gospodãria
Gospodãria este ºi azi compusã dintr-o primã curte cãtre stradã,
o a doua curte în spatele casei, ºi o grãdinã.
În prima curte, împrejmuitã
odinioarã cu gard din nuiele,
leaþuri, scânduri ºi mai târziu cu
un gard din beton sau fier, se putea
intra dinspre stradã pe o poartã
micã ºi pe poarta mare de cãruþe.
În acestã curte se gãseºte fântâna,
cuptoriºtea sau cãsuþa micã, ºi
grajdul.
În curtea din spate este ºura
ªura cu fân
cu fân, cocina, coteþul pentru
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Cuptoriºtea este de fapt a doua casã, mai micã, din curte, unde pe lângã
cuptorul de copt pâinea se mai gãseau o bucãtãrie de varã ºi douã cãmãruþe
folosite, de generaþia mai în vârstã, iarna.
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pãsãri, cotarca cãpiþa de paie ºi gunoiul. Un al gard desparte aceastã
curte din spate de grãdinã.

Coteþele din ocol

Mormântul
familiei Czárán

Placa de mormânt cu
blazonul familiei
Czárán

Cotarca pentru porumb

Cimitirul satului
Vechiul cimitir, în care se aflau mormintele
unor personalitãþi locale a fost în perioada
comunistã desfinþat, încât, în localitate existã acum
un singur cimitir, segregat, în care, diferitele etnii ºi
culte îºi îngroapã morþii, în propriul sector. Dintre
mormintele ungureºti, meritã atenþie cel colectiv,
al membrilor familiei Czárán, strãmutaþi în cimitir
din cripte, la demolarea bisericii catolice prin anii
1980.
Crucile ortodoxe sunt, în funcþie de vechime,
din lemn, piatrã, marmurã.
Dacã monumentele din piatrã ºi marmurã,
executate la oraº depersonalizeazã parþial
cimitirul sãtesc, crucile înalte de lemn, cu
numele mortului scrijelit din briºcã ºi pomul
plantat pe mormânt lângã cruce, sunt încã ºi
azi o mãrturie vie a cultului românesc al
morþilor în localitate.
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Cruci ortodoxe

Cruce înalã din lemn, cu
numele scris din briºcã

Pom plantat pe mormânt
lângã cruce

Ocupaþiile tradiþionale
Agricultura
Agricultura a reprezentat încã din secolul al XVIIII-lea principala
ocupaþie în localitate. Potrivit conscripþiei din 1745/1746 în localitate
s-a cultivat porumb, pe teren propriu al oamenilor (195 4/8 câble61 ),
ºi grâu (195 câble), orz (26 câble) ºi mei(12 6/8 câble), în arendã.
Totuºi cultura cerealelor abia acoperea necesitãþile locale.
În anii 1771-1772, suprafaþa cultivatã a ajuns la 850 iugãre62 ,
oamenii practicând asolamentul bienal. Dupã 1848 asistãm la
consolidarea proprietãþii moºiereºti prin comasarea pãmânturilor
domeniale. În 1855 localitatea apare înregistratã cu 19. 000 holde63 ,
din care 2980 holde pãmânt arãtor, 3600 holde pãºune, 2000 holde
livadã ºi 10,420 holde pãdure. Pãmântul arabil al satului a fost de
calitãþi difertite: o parte pãmânt negru, cealaltã pãmânt de calitatea a
doua. Din aceste pãmânturi 17100 holde aparþineau domeniului ºi
doar 1900comunei, ca holde urbariale64 .
Cum inundaþiile pârâielor din hotarul aºezãrii continuau sã
afecteze culturile de cereale, locuitorii au fost obligaþi sã schimbe
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O câblã reprezenta aprox. 118 litri
În secolul al XVIII-lea 1 iugãr era egal cu 1100 stânjeni pãtraþi.
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Holda este echivalentã cu un jugãr
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Fenyes Elek, Magyarországi geographiai szótára, III, Pest, 1851, p. 25
62

52

alte produse pe grâu. Singura culturã cu randament în secolul XIX a
fost cea a porumbului, pentru orez pãmântul nefiind bun.
În a doua jumãtate a secolului XIX, au avut loc alte mutaþii în
structura terenului. Prin defriºarea pãdurilor, suprafaþa arabilã a fost
mãritã, ajungând la 9210 iugãre cadastrale65 . Proprietatea þãrãneascã
a crescut ºi ea în intervalul 1848-1898 de la 1306 iug. cad. teren
arabil la 2147 iug. cad. + 350 iug. pãºune comunalã ºi se trece ºi în
ªepreuº la gospodãria capitalistã, cu muncã salariatã66 .
Culturile
Principalele culturi au fost tot timpul grâul ºi porumbul, orzul ºi
ovãsul fiind semnãnate pe suprafeþe mici. Ponderea culturilor rãmâne
aceeaºi ºi dupã 1918. În anul 1929 moºia lui Csárán János figura
printre „câmpurile de încercare” a soiurilor de grâu.
Dintre soiurile de grâu existente pe piaþã, în perioada interbelicã în
ªepreuº s-a cultivat soiul „Bancut 1201”, care era rezistent la cãdere,
destul de productiv, cu mult gluten ºi rezistent la rugina.
Alãturi de aceste culturi, pe suprafeþe mai mici s-a cultivat floarea
soarelui, sfeclã de zahãr, plante furajere ºi cânepã. De pildã, dintre
plantele furajere, în 1937 în localitate s-a cultivat trifoi pe o suprafaþã
de 69 ha.
La acestea s-au adãugat legumele, cultivate mai ales în grãdinile
de lângã casã dar ºi în „tãlechiuri”.
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Dupã 1810 se introduce jugãrul cadastral, care este echivalent cu 1600
stânjeni pãtraþi(0,5755 ha)
66
Referitor la marii proprietari de pãmânt din localitate, în anul 1851,
domeniul aparþinea familiei Csárán (Marton, Emmanuel, János, Gergely, Tivadar,
ifj. János ºi Antal). Situaþia pãmânturilor se menþine neschimbatã pe duratã
lungã, cea mai mare parte din terenuri fiind deþinutã pânã la naþionalizare de
câþiva propietari. Astfel,cu toate cã, prin reforma agrarã din 1921, a avut loc o
expropriere parþialã a propritarilor de moºii ºi o parte din þãrani au primit 1-2
ha, într-o evidenþã din 1937, în ªepreuº încã apãreau înregistraþi 10 proprietari
mari de pãmânt: Drãgan Pascu cu 96 ha, Csárán Viktor cu 393 ha, Csárán ªtefan
cu 107 ha, Csárán Geza cu 120 ha, Csárán Edgand cu 152 ha, Dr. Momac
Dimitrie cu 135 ha ºi Pasmayer Iosif cu 80 ha. Contele Tisa Koloman, Kovalcsik
Emeric ºi un oarecare Cisidy Ioan nu aveau trecute în tabel suprafeþele deþinute.
La fel, în anul 1943, între cei 73 de proprietari de pãmânt din judeþul Arad, cu
peste 100 ha, la ªepreuº figurau în continuare trei din fraþii Csárán .
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Vechile tehnici de cultivare
Cultivarea pãmântului s-a fãcut de cãtre þãrani, secole de-a rândul,
în mod tradiþional.
Iniþial oamenii au arat cu plug cu brãzdar de lemn, apoi, din a
doua jumãtate a secolului XIX, cu pluguri intermediare, ce aveau
coarnele ºi grinderiul din lemn, iar trupiþa metalicã. De asemenea, la
pregãtirea ogorului pentru semãnat s-a utilizat grapa ºi tãvãlugul.
Grapele vechi au fost dreptunghiulare, cu colþi de lemn ºi grapele
din mãrãcini,fixaþi pe un lemn.
La început semãnatul s-a fãcut manual. Grâul de toamnã se
semãna prin octombrie. Sãmânþa era pusã în ºorþ sau într-un sac, pe
umãrul stâng, ºi de acolo era împrãºtiatã cu mâna dreaptã.
Porumbul era semãnat primãvara, dupã ce se încãlzea pãmântul.
Cei care semãnau terenuri mici acopereau sãmânþa din cuiburi, cu
sapa. Pe terenurile mari sãmânþa era aruncatã în spatele plugului,
încât brazda urmãtoare acoperea boabele din precedenta.
La prãºit se foloseau sape lucrate în atelierele de fierãrie din sat
sau cumpãrate la târg. Cât priveºte recoltatul, pânã în a doua jumãtate
a secolului XIX, pãioasele erau tãiate cu secera, dupã care, în paralel
au început sã se foloseascã ºi coasele. La secerat participau toþi
membrii familiei. Pentru a feri snopii de umezealã, ei erau aºezaþi în
mijlocul holdei, în „cãlchie” (cruci româneºti). O asemenea cruce
româneascã era alcãtuitã din 25 de snopi. Primul snop, numit „popã”
se aºeza cu spicele spre apus. Peste el se clãdeau ceilalþi snopi în
cruce, cu spicele spre interior. În vârg se punea un alt snop (popã)
cu spicele spre apus.
Treieratul s-a fãcut iniþial cu cai sau boi, care cãlcau spicele cu
picioarele fie pe o arie fie în ocolul gospodãriei. Apoi paiele erau
aruncate în sus cu furca de lemn, pânã când toate boabele cãdeau pe
vatrã. Selectarea boabelor se fãcea cu ciurul. Odatã cu apariþia
batozelor, alesul grâului de pleavã a început sã se facã cu
vânturãtoarea.
În trecut, semãnarea grâului a fost la români una ritualizatã.
Sãmânþa de grâu era amestecatã cu cenuºã luatã din vatrã (mana
strãmoºilor), iar în brazdã puneau peri de porc, „ca grâul sã fie
puternic ºi des ca peria”. De asemenea, în perioada seceriºului,
credinþa în existenþa unui spirit al grâului transforma seceriºul într-o
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activitate marcatã de practici rituale, menite sã stimuleze puterile
magice ale plantei ºi sã asigure recolta din anul urmãtor. În acest
sens, primele spice erau împletite ºi se pãstrau la icoanã. Ultimele spice,
numite „Barba lui Dumnezeu”, erau lãsate în holdã. Cu vremea însã
toate aceste practici au fost uitate.
Cultura cânepii
Cânepa s-a semãnat pe loturi individuale, în anumite locuri, cu
pãmânt bun, numite „cânepiºte. ” O familie semãna cam 25-30 kg
de sãmânþã. ªepreuºenii semãnau atât cânepã de varã, cu tulpinã
subþire, pentru fire, cât ºi cânepã de toamnã, mai groasã, pentru
sãmânþã. Pãmântul era arat ºi îngrãºat cu gunoi de grajd încã în
toamnã. Primãvara se mai ara odatã sau se cãpãlea, pentru a mãrunþi
pãmântul înainte de semãnat. Semãnatul cânepii se fãcea, tot cu mîna,
din aprilie pânã la sfârºitul lunii mai. Cânepa de varã, pentru fuior se
semãna mai deasã, iar cea de sãmânþã mai rarã. Prima se cocea din
iulie pânã pe la mijlocul lui august ºi nu fãcea sãmânþã. La cules
tulpina se scotea cu rãdãcinã cu tot, câte un mãnunchi. Din 3
mãnunchiuri se fãcea o mânuºã, care se lega cu o legãtoare. Mãnuºile
erau aºezate în picioare, la uscat. Când erau uscate se tãiau rãdãcinile
cu securea, se fãceau sarcini, adicã grãmezi de 10 mânuºi, legate cu
nuiele, care erau duse la Teuz sau la Sartiºe, la topit. Acolo era lãsatã
la topit o sãptãmânã. Cânepa de toamnã, era recoltatã în septembrie.
Înainte de a fi dusã la topit i se scotea sãmânþa. Pentru asta
mãnunchiurile erau puse la uscat,cu floarea în sus, ºi erau acoperite
cu cânepã de pe margine sau cu paie, sã nu se ude de la ploaie. Era
þinutã aºa câteva zile „sã dospeascã”, apoi femeile desfãceau
mãnunchiurile ºi puneau cânepa iarã la soare sã se usuce. Dupã ce se
usca era îmblãcitã, sãmânþa era vânturatã iar tulpinile duse la topit.
Fiindcã vremea era mai rece, topitul dura douã sãptãmâni. Dupã ce
era topitã, adicã atunci când tulpina se putea rupe uºor, cânepa era
spãlatã bine, dupã care era pusã în picioare la soare ºi când era uscatã
era dusã acasã.
Pomicultura
ªepreuºeni au plantat cu multã vreme în urmã pruni, în „tãlechiuri”
ºi în grãdinile de pe lângã casã. Soiul local de prunã este „Grasa
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Româneascã. ” Din aceste prune grase ºi dulci oamenii fac „miere de
prune” ºi rachiu. Rachiul de ªepreuº, ajuns renumit, este azi în curs de
atestare, ca produs tradiþional.
Viticultura
Pânã prin anii 1950-1960 în ªepreuº nu a fost un butuc de vie.
Oamenii cumpãrau strugurii de la ungurii din Satu Nou, vinerea la
piaþã. Unguroaicele aduceau strugurii cu roaba. Ulterior toþi au
început sã îºi punã viþã de vie, hibridã, în curte.
Creºterea animalelor
A altã ocupaþie tradiþionalã importantã, atestatã în sat din secolul
XVIII ºi practicatã ºi azi este creºterea animalelor. Animalele din
gospodãrie au asigurat atât mijloacele de tracþiune necesare
agriculturii, cât ºi o însemnatã parte din hranã.
Primele informaþii despre numãrul de animale existente în
localitate ne sunt oferite de conscripþiei din anul 1746. La acea datã
satul deþinea 61 de boi, 32 cai, 68 vaci,112 porci ºi 31 de stupi.67 Peste
20 de ani, adicã în 1765-66, odatã cu triplarea populaþiei ºi cu
reorganizarea unor activitãþi, ponderea diferitelor animale din
gospodãrie se va schimba în funcþie de noile nevoi: numãrul boilor
creºte la 77, numãrul cailor scade la 29, numãrul vacilor rãmâne
acelaºi, numãrul porcilor creºte la 216. Pe lângã aceste animale, de
la mijlocul secolului XVIII-lea oamenii încep sã creascã ºi capre. În
sfârºit, din motive necunoscute, numãrul stupilor scade de la 31 la
1, albinãritul dispãrând ca ocupaþie în sat. La începutul secolului al
XIX-lea ponderea în localitate o deþineau vitele, urmate de porci, cai din
rasa Nonius ºi capre68 .
La finele secolului al XIX-lea, familia Czárán din ªepreuº figura printre
marii crescãtori de porci din judeþ, alãturi de Kintzig, Purgly, Zselénszki,
etc. Domeniul apãrea înregistrat cu 480 de animale (numãr ce include,
alãturi de porcii din rasa Mangaliþa, ºi vitele din rasa Simenthal).
Mangaliþa reprezintã una din rasele tradiþionale de porci din
Câmpia de Vest. Porcii din acestã rasã sunt animale rustice, care
Vezi Gheorghe Ciuhandu, Românii din Câmpia Aradului de acum douã
veacuri, Arad, 1940.
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Fábián Gábor, Arad vármegye leirása historiai, geographiai és statistikai
tekinteten. Geographiai leirása. 1835, mss. p. 52
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valorificã bine porumbul ºi furajele din gospãdãria þãrãneascã, sunt
rezistente la boli ºi la condiþiile climatice mai puþin favorabile.
Mangaliþa a fost foarte rãspânditã în trecut în judeþul Arad, fiind
apreciatã pentru grãsimea ºi pentru carnea gustoasã.
Însã ca mai toate localitãþile din judeþ, nici ªepreuºul nu a scãpat
în timp de epidemii. Cele mai grave erau cele de pestã porcinã, dar se
înregistrau ºi alte boli. Pe pildã, într-un document din 1895 apãrea
consemnat în localitate „orbanþul la porci”.
„Mãnguliþu”, cum i se spune în ªepreuº, a reprezentat tot timpul o
importantã sursã de hranã ºi de venit. Oamenii þineau pe lângã casã
chiar ºi în perioada comunistã una sau mai multe scroafe, care fãceau,
fiecare, câte 24 de purcei într-un an. Familia pãstra dintre aceºtia
doar câþi îi erau necesari pentru hranã, iar restul îi vindeau, când
erau de opt sãptãmâni. Azi aceastã rasã autohtonã a fost înlocuitã cu
rase de porci de carne.
Turmele de oi sunt menþionate în localitate de la sfârºitul secolului
al XIX-lea69 . In trecut ºepreuºenii au preferat oile din rasa þurcanã,
cu fir lung, cãrora în graiul local le spuneau „birci. ” Oamenii continuã
sã þinã ºi azi oi, însã acum este preferatã rasa Merios. În localitate sunt
înregistrate în prezent 3458 de capete.
Dupã 1990 caii au reapãrut în
gospodãrii fiind utilizaþi la muncile
agricole, transport ºi cãlãrie.
În trecut toate animalele din
gospodãrie erau trimise dimineaþa la
câmp, adicã pe pãºunea comunalã,
în localitate existând mai multe turme
de porci, de capre, de oi, de vaci ºi
stave de cai. Familiile plãteau anual,
Caii reapar în gospodãrii
în bani ºi produse, porcarii, vãcarii,
ciobanii ºi stãvarii tocmiþi sã le pãzeascã. Azi porcii sunt þinuþi în
gospãdãrie însã restul animalelor sunt trimise, conform obiceiului
strãmoºesc, la pãºune. În fiecare gospodãrie pe lângã animale, oamenii
þin ºi gãini, raþe ºi gâºte. Mai ales pentru adventiºtii de ziua a ºaptea,
care nu consumã carne de porc, carnea de gâscã reprezintã un aliment
important.
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Gaal Jenõ, ,Aradvármegye és Arad Szabad Királyi Város
közgazdasági,közigazgatási és közmûvelõdési állapotának leirása, Arad,
1898,p. 127
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Ocupaþii casnice-gospodãreºti
Dintre activitãþile practicate în cadrul gospodãriei ºi azi, la care
participã întreaga familie, fac parte producerea rachiului ºi de tãierea
ºi prepararea porcului.
Producerea rachiului de casã
Dacã îngrijirea pomilor fructiferi (tãiatul uscãturilor, curãþatul,
sãpatul, stropitul) constituie o ocupaþie bãrbãteascã, la adunatul
prunelor pentru rachiu, participã toþi membrii familie. Dupã cum se
coc, fructele sunt adunate ºi bãgate în cãzi. Pentru ca rachiul sa fie
bun acestea nu au voie sã fie putrezite, uscate sau murdare. Prin
urmare în perioada de coacere, pomii sunt bãtuþi zilnic ºi fructele
cazute sunt adunate imediat. Ca sã fermenteze, ele sunt þinute în cãzi
de lemn acoperite, între 2-6 sãptãmâni, în funcþie de zahãrul din
fructe ºi de temperaturã. Transportatul la cazanul de fiert þuicã îl fac
bãrbaþii. În cazanele sãteºti de odinioarã, de 150 l, distilarea, la foc
domol, dura cam 1-2 ore de cazan, iar rachiul era distilat de douã ori.
În perioada comunistã oamenii fierbeau rachiul la „cãldarea” C.
A. P-ului, renumitã pentru rachiul pe care îl producea. Conform
tradiþiei, conteazã foarte mult ºi apa. Nu orice apã era bunã. Oamenii
nu „grãdãleau”70 alcoolul ci bãgau apã în el, ca sã coboare gradele
de la 80-72 la 52, ºi învârteau pânã se fãceau cercuri. ªtiau din ochi
când e bunã.
Azi în comunã funcþioneazã o pãlincãrie privatã, a lui Roºca
Simion. Fiul acestuia, Roºca Mihai, a început demersurile de atestare
a Rãchiei de ªepreuº ca produs tradiþional.
Tãierea porcului
O altã activitate în care era implicatã toatã familia era tãiatul
porcului. Odinioarã tãierile aveau loc în jurul datei de 20 decembrie
adicã „de Ignat”. Activitatea începea dimineaþa devreme. Vecinii ºi
prietenii se adunau la casa celui ce urma sã-ºi taie porcul. Dupã ce
beau un pãhãrel de rachiu sã îºi facã curaj, mergeau la coteþ, prindeau
70
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Nu mãsurau gradele

porcul ºi unul din familie sau un om cu care s-a vorbit dinainte îl
înjunghea. Pârjolitul se fãcea mai demult cu paie. Acum se foloseºte
lampã cu gaz sau butelia. Dupã pârjolit porcul este curaþat ºi spãlat
pânã pielea îi devine roz, apoi era bãgat în „casa în care stãteau”, ºi
aºezat pe jupi de tulei ºi acolo fãceau totul. Sângele se ºtergea cu
cârpe de cânepã. Porcul era crãpat în trecut pe spate. Acum tranºatul
se face afarã iar porcul se crapã în faþã. Se scot ºuncile din faþã ºi
ºuncile din spate ºi apoi se crapã în douã, ºi se scot mãruntaiele
(inima, plãmânii, rinichii, splina), care se aºeazã într-un vas cu apã
rece, dupã care se taie fiecare bucatã, se curãþã, se spalã ºi se aºeazã
la fiert pentru cardaboº. O parte din capul porcului rãmâne pentru
fiert iar cealaltã parte se pãstreazã pentru rãcituri. Pânã când fierb
mãruntaiele, porcul este tãiat în bucãþi mai mari ºi este aºezat pe o
masã. Apoi se decupeazã tablele de clisa iar restul se taie bucãþi mai
mici pentru topit. ªuncile, care se pãstreazã pentru varã, sunt puse
deoparte. La fel ºi carnea care se lasã. Restul de carne se taie bucãþi
ºi se macinã împreunã cu slãnina pentru cârnaþ. În timpul acesta
femeile scot maþele ºi încep sã le cureþe.
O bucatã din guºã se fierbe ºi se pregãteºte cu usturoi, cu boia.
Carnea pentru cardaboº se macinã mai mare.
Reþeta de cârnaþ este, cu mici diferenþe de gust, aceeaºi. Se pune
usturoi, sare apoi se frãmântã pânã se desprinde carnea mãcinatã de
pe degete. Cârnaþul dupã ce este umplut, se lasã sã se zvânte apoi se
pune la fum.
Cardaboºul se preparã cu orez. Se mai pune puþinã sare, puþin
piper, puþin cimbru, puþin maieran. Obiceiul este sã se punã în maþe
mari ºi fiecare bucatã de cardaboº se leagã la capete ºi se pune la
fiert. Dupã ce dã puþin în clocot, se scoate ºi se pune la rãcit.
În ªepreuº se face ºi „ºfarclã”(tobã) ºi maioº.
ªunca, clisa ºi carnea lãsatã sã se mãnânce peste an este pusã
vreme de 6 sãptãmâni în saramurã apoi la fum. Afumatul se fãcea în
pod.
Prelucrarea cânepii, þesutul în rãzboi, cusutul ºi brodatul
Activitãþile legate de cânepã erau destinate în gospodãrie
femeilor. Dupã ce cânepa era topitã, spãlatã ºi uscatã era adusã acasã
cu cãruþele ºi se trecea la scoaterea firelor din tulpina lemnoasã prin
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meliþare. La început se frângea
tulpina cu un meliþoi, apoi, pentru
a se scutura pozderia ºi pentru a
se înmuia ºi netezi fibrele, cânepa
era mãrunþitã cu o meliþã mai
îngustã. Dupã ce scoteau pozderia, firele erau grebãnate cu
greabãnul sau hacela ºi împãrþite
în trei categorii: fuior, bãrbie ºi
Mãsãriþã cusutã de Roºca Floare.
câlþi. Din fuior urma sã se toarcã
La capete are motivul prescura
fire subþiri pentru cãmãºi, spãtoaie, ºtergare, mãsãriþe. Din bãrbie se fãcea
pânzã de grosime mijlocie pentru lipidee,
gaci,cãmãºi din tort pã tort (cânepã pe
cânepã). Câlþii erau pentru saci, funii. Torsul
începea toamna ºi þinea toatã iarna, dar se
torcea doar lunea, miercurea ºi joia, fiindcã
marþea ºi vinerea nu erau considerate seri
bune pentru aceastã activitate. În localitate
se fãceau ºezãtori de tors. Începeau seara
pe la 18 ºi þineau pânã la 23, fiindcã fetele
trebuiau sã fie acasã înainte de miezul
nopþii. În ianuarie, dupã terminatul torsului,
Poneavã aleasã „cu boþi”
femeile puneau firele pe rãºchitor, fãceau
jirebii de 30 de fire ºi le albeau cu leºie
fierbinte. Urma spãlarea cu maiul, limpezirea cu apã rece ºi uscarea la soare. Apoi
jirebiile erau depãnate pe vârtelniþã ºi
începea montarea rãzboiului de þesut. Se
fãcea urzeala, se învelea, se nevedea.
Prelucrarea lânii
Prelucrarea lânii s-a fãcut ºi ea odinioarã în gospodãrie. Lâna tunsã de la oi se
sorta, se spãla, se usca, se scãrmãna, se
Suman din habã albã, orna- pieptãna ºi apoi se torcea. Firele toarse erau
mentat cu postav roºu ºi negru rãschirate ºi fãcute sculuri. Din aceste fire
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de lânã, iarna se þeseau în rãzboi laþi de pânzã, din care se fãceau
ponevi, ornamentate în alesãturã ºi ºube.
Fãcutul sãpunului de casã
Odinioarã ºi sãpunul se fãcea în casã. Femeile puneau în cazan 4
kile dã grãsime (slãninã, unturã, resturi diferite), 5 kile dã apã ºi o kilã
dã sodã causticã. Se dizolva mai întâi soda în apã ºi apoi se bãga peste
grãsime în cazan ºi se întorcea pânã începea sã facã bulbuci ºi se alegea
sãpunu deasupra ºi atunci era scos cu un polonic ºi pus într-un lighean
ºi, dupã ce se întãrea, se tãia. Fiertul dura trei ore. Leºia se punea la o
parte ºi cu aceea se spãla vasele la intrarea în post sau hainele.
Coptul pâinii
Toate casele au avut în trecut,unele
mai au ºi azi coptor de pâine, coptul pâinii
fiind o activitate obiºnuitã în toate
gospodãriile din ªepreuº. Aluatul se fãcea
de seara, în jumãtate de troacã. Fãina se
strângea grãmadã ºi se fãcea un aluat cu
apã cãlduþã ºi cu cumnãu sau, mai nou,
drojdie, ca sã dospeascã. Aluatul era
acoperit cu o mãsãriþã peste care se punea
o perinã ºi era lãsat aºa pânã dimineaþa,
pe la patru- cinci ceasuri. Atunci era
învârtit bine, se încãlzea apã ºi se învãluia
cu toatã fãina ºi se punea un pumn de
sare ºi apã caldã, câtã trebuia, ºi se
Aluatul de pitã gata de bãgat
frãmânta bine, bine, pânã fãcea bãºici ºi
în cuptor
se desprindea de pe mâini, apoi iar era
lasat sã dospeascã. În vremea aceasta se fãcea focul în vatrã. Cuptorul
era considerat ca bine ars când se bãga drâgla în el ºi sãreau scântei.
Jarul se trãgea pe margine. Aluatul de pâine se tãia cu cuþitul ºi se
împãrþea în mai multe coºeri, care se acopereau bine cu ºterguri ºi cu
perini ºi din nou era lãsat sã dospeascã. ªi când era bine crescut,
aluatul de pâine, pus în laboºi rotunde era bãgat în cuptor cu o loptatã
rotundã cu coadã lungã. Pâinea trebuia sã se coacã mãcar douã ore
jumãtate. Când se scotea, se mãtura cenuºa de pe ea. Pe deasupra se
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Florica Stana scoþând pâinea din cuptor

ºtergea cu o cârpã udã, ca sã
se mai moaie coaja. O pâine
de casã þinea 7-8 zile. Nu se
arunca nimic din ea.
Tradiþia se pãstreazã în
unele gospodãrii ºi azi,
femeile continuând sã facã
pâine o datã pe sãptãmânã,
dupã cum au învãþat din
bãtrâni.

„Mnierea de prune”
Se face ºi azi în gospãdãrie. Cãldarea din cupru de obicei se
împrumutã fiindcã nu toatã lumea are. În trecut oamenii fãceau
clacã la „pomnit dã prune”, acum ajutã neamurile. Prunele fãrã
sâmburi se pun în cãldare la foc, fãrã zahãr, ºi se învârt cu o
lingurã în formã de „L” pânã „mnerea de prune” se îngroºã. Se
ºtie cã este gata când stã sucitoarea în ea, în picioare. Atunci se
pune în oale de pãmânt. Mnerea de prune face o crustã ºi se
pãstreazã aºa mai mulþi ani.
Meºteºugurile
Morãritul
Toponimia „la moarã”, a locului din capãtul opus al satului, unde
s-a þinut cândva târgul, indicã existenþa în trecut a unei mori, azi
dispãrutã.
La actuala moarã, în anii 1923-1924, era morar Bagosi Iuliu.
Aceastã moarã comunalã se gãseºte lângã pârãul Sartiº. În
perioada comunistã a fost una dintre cele mai renumite mori din
zonã, la care veneau sã macine toate satele din jur. ªirul de cãruþele
cu grâu ce stãteau la coadã sã le vinã rândul, ajungea pânã la
primãrie. Dupã 1990 a lucrat cu 3 angajaþi. Din 2006 nu mai
funcþioneazã.

62

Meºteºuguri þãrãneºti
Meºteºugurile tradiþionale au cunoscut un avânt în localitate mai
ales dupã 1820. În secolul al XIX-lea în Sepreuº sunt menþionate
rotãritul, dogãritul ºi împletitul de nuiele71 .
Dogãritul
Dogãritul este menþionat de Fábián Gábor la ªepreuº în
monografia sa din 1835 72 . Autorul aminteºte despre comerþul cu
„sarsamuri din lemn” lucrate în ªepreuº. Înflorirea acestui
meºteºug trebuie pus în legãturã cu culturile de pruni ºi cu tradiþia
producerii rachiului de cãtre toate satele din zonã. Dogarii
produceau ºi reparau cãzi ºi butoaie, de diferite mãrimi, la care
se adãuga confecþionarea de „mãsuri” de cereale. Dogãritul ca
meserie ºi-a pierdut rentabilitatea odatã cu apariþia produselor
de fabricã (butoaie din plastic, baloane de sticlã, damigeane),
care erau mult mai uºoare ºi mai practice. Ultimul atelier de dogãrit
din localitate, a fost lui Leptih Iosif, cunoscut ca „pinterul”. 73
Pentru repararea butoaielor ºi cãzilor din sat mai veneau ºi doi
dogari ambulanþi din zona de deal. Ei stãteau în localitate câte o lunã
ºi lucrau la comandã.
Împletitul de nuiele
Meºteºugul este atestat documentar la sfârºitul secolul al XIXlea, ªepreuºul fiind considerat un sat specializat în aceastã ocupaþie
tradiþionalã.
Documentele vremii vorbesc despre existenþa unor suprafeþe
mari de rãchitã, care creºtea natural, fiind utilizatã de o parte din
locuitori la confecþionarea, în gospodãrie, a mãturilor ºi diferitelor
coºuri, inclusiv coºara specialã pentru uscat cumnãul74 , pe care le
vindeau apoi la târgurile din localitate ºi din jur.
Dupã al doilea rãzboi mondial activitatea a devenit una
profesionalã, de stat.
Somogyi Gyula, op. cit. ,p. 213
Fábian Gábor,op. cit. p 52
73
Atelierul cu toate uneltele existente în el a fost achiziþionat de Complexul
Muzeal Arad.
74
Aceste coºuri aveau diametrul de peste un metru ºi pereþii de 5 cm
71
72
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Împletitori de coºuri anii 1964-1971

Maria Laza pe „calul de
decojit”. 2010
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Astfel în anul 1969 în localitate
a luat fiinþã o secþie a I. J. I. L Arad
ºi a început sã fie semãnatã rãchita
de culturã. Iniþial unitatea a funcþionat cu 20 de angajaþi însã dupã
1972, când a fost datã în folosinþã
hala de lucru modernã, numai
numãrul împletitorilor a ajuns la
170, la care s-au adãugat angajaþii
de la topitorie ºi tâmplãrie.
În 2001 încã se produceau
pentru piaþa internã ºi externã
fotoliile „Helga” ºi exista un
magazin de prezentare.
Atelierul funcþioneazã ºi în
prezent cu un numãr de 5 persoane, produsele, în cea mai mare
parte coºuri, fiind preluate de
Romimplet Arad ºi exportate în
Suedia.

Coºuri pentru export. 2010

„Covãcia”
Atelierul de fierãrie a supravieþuit în localitate pânã azi, redevenind
util dupã 1990, odatã cu reapariþia cãruþei ºi calului în gospodãrie.
Actualul covaci, Velici, care a moºtenit meseria ºi atelierul de la tatã
sãu, lucreazã ºi azi cu vechile unelte de acum 150 de ani.
ªubãritul
ªubãritul ºi-a pãstrat utilitatea în
comunã ºi în primele decenii de comunism,
þãranii din localitate renunþând mai greu la
portul tradiþional. ªepreuºul ºi-a avut pânã
în 1966, când a murit, propria ºubãriþã, pe
Floriþa Florii Dodi (Roºca), care din lâna
dubitã de „un om venit de pe dealuri”, croia
ºi cosea iarna ºube în forma ºi la lungimea
purtatã în ªepreuº. Tot ea era aceea care
ornamenta ºuba cu bucãþi de postav
colorate,procurate de la Mihai Lãptarul, pe
care le tãia în diferite forme ºi le cosea la
gât, pe piept, buzunare, manºete, potrivit
ornamenticii satului. Plata pentru muncã era Veliciu Ioan în ºuba scurtã
de 500 lei vechi, o pitã ºi uneori câte o pânã la genunchi din ªepreuº
„cucurbã. ” 75
Cizmãritul
Cizmãritul a continuat sã fie practicat
„la casã” pânã în 2008. Ultimul cizmar din
ªepreuº, Indricãu Petru, fost ºi poºtaº în
comunã, a fãcut ani de zile la comandã,
pentru ºepreuºeni, cisme cu foi ºi ºlarfe.
Odinioarã în localitate s-au confecþionat ºi opinci cu gurgui. Tãblile de
piele, gata tãbãcite, se cumpãrau de la un
oarecare Ris ºi erau duse la opincarul Ungur
Ioan, care fãcea din ele opinci.
75

Indricãu Petru, ultimul
cizmar din ªepreuº

Dovleac de copt
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Micii meseriaºi, comercianþi, birtaºi din perioada interbelicã
În intervalul 1923-1936 anuarele naþionale76 au înregistrat în localitate
mai mulþi mici meseriaºi, comercianþi ºi birtaºi, care au reprezentat la
acea vreme pãtura socialã de mijloc:
Bãrbieri: Csandrik Andrei, Gulyás ªtefan
Cismari: Burcã Teodor, Cionea(Cicanea?Ciane?) Simion, Herdeleu
George, Pârv Mihai
Pantofar:Înþãlept Teodor
Franghier: Falcuºan(Tãlcuºan?) Simion
Fierari: Filip Ioan, Carpan(Cerpenii?) Iosif, Gombar Petru, ªtrifler
Adam ºi Suciu Cornel
Croitor: Matecovici Ioan
Mãcelari: Matecovici Ioan, Pavel Ioan
Moaºe: Csomai Francisca, soþia lui Garbai Iosif
Rotari: Karman Andrei, Karpanai Iuliu, Kiss Ioan ºi Kompf Iosif
Tâmplari :Burcã Ioan, Moldovan Ioan
Zida:r Fekete Iosif
Birturi ºi restaurante: Gabor Traian, Petraº Ioan, Koth Daniel,
Roºca Iosif, Stana Ioan, Pârv Mihai
Bãcãnie: Ciontea Ioan, Ban Teodor, Karponai Iosif,Gabor
Traian,Petran Ioan,Roth Daniel, Stana Ioan, Szinola Ferdinand.
Coloniale Szeveld Ferdinand, Stana Simion.
Cei plecaþi la ucenicie, au renunþat la portul tradiþional, au îmbrãcat
haine nemþeºti ºi au început sã se comporte, potrivit noii lor poziþii
sociale. Ei ºi-au pãstrat acest statut în ªepreuº, pânã la naþionalizare,
când au fost transformaþi în lucrãtori la cooperaþie.
La fel, tot pânã la naþionalizare, au funcþionat ºi birturile
particulare în sat. Toate aveau un hididiº, care cânta. Ultimele rãmase
în amintirea oamenilor în vârstã au fost birturile de „la Stana”, de „la
Traian”,de „la Deica”, de „la Ioºcoi”, de „la Coadã Udã”, de la „casa
Bãrãnescu.”Aici se servea rachiu de casã, Monopol, Viºinatã,
Noroancã, Izmã galbenã ºi verde, Secãricã. Vinurile erau aduse de
la ªiria, Mocrea ºi Mocirla.
76
***Anuarul „Socec” al României- Mari, vol. II –Provincia. 1923-1924Editura
„Socec &Co. ”, Buc. p. 106 ºi Anuarul României pentru comerþ, industrie, meserii
ºi agriculturã, Ed. Rudolf Mosse S. A. , 1925-26.
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Portul popular
Portul popular din localitate este specific Bazinului Criºului Alb.
Odinioarã hainele au fost fãcute în casã, din pânzã cu tinari iar mai
târziu din bumbac. Vestimentaþia era în funcþie de ocazie. La lucru
se purtau haine simple, pe când la sãrbãtori se îmbrãcau haine bogat
ornamentate.
Astfel, în zilele de sãrbãtoare, la bisericã sau la
joc, barbaþii au îmbrãcat
odinioarã, vara, gaci largi,
din opt laþi, pânã la glezne
ºi chimeºe de misir sau
bumbac cu cipcã, laibãr
negru din satin, înflorat, ºi
cizme cu foi sau ºlarfe.
Ulterior gacii au devenit
haine de lucru, la sãrbãtori
Bãrbaþi în port de sãrbãtoare
fiind înlocuiþi cu nãdragi
priceºi, bãgaþi în cizmã. În zilele de lucru, pânã prin 1950 ºepreuºenii
s-au încãlþat când a fost vreme rece cu opinci iar vara au umblat desculþi.
În faþã, aveau zadie.
Iarna purtau nãdragii de barºon verzi sau negri, cu ºire ºi miþãlã,
peste care luau ºuba, bogat ornamentatã cu postav negru ºi roºu, cu

Portul de lucru

Fecioraº de ºcoalã

Port de femeie
tânãrã mãritatã
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cusãturi. Capul era acoperit vara cu clop negru iar iarna cu cãciulã
de miel.
Fecioraºii de ºcoalã se îmbãcau la fel cu adulþii.
Femeile ºi fetele purtau odinioarã spãtoaie, poale, zadie ºi zobon
din mãtase. Spãtoiul, poalele ºi zadia erau lucrate din pânzã þesutã în
casã. Poalele aveau în partea de jos ornamente lucrare cu roºu ºi
albastru. Spãtoiul avea mâneci largi prinse pe umãr, pumnari ºi guler
rotund. Ornamentele, în aceleaºi culori ca la poale, erau dispuse în
ºiruri verticale, pe mânecã. Zadia era ornamentatã în partea de jos
cu motive alese în roºu ºi negru sau roºu ºi
albastru, iar pe margini avea cipcã. Mai târziu
peste poale a început sã se poarte sumna din
stofã sau mãtase, peste bluzã un viziclu ºi o
zadie confecþionatã din acelaºi material cu
sumna.
Fetele mai mici umblau vara cu capul
descoperit, cu pãrul împletit în douã cozi.
Cele de mãritat purtau la gât mãrgele ºi
bani de aur sau taleri de argint, puºi pe sârmã
cu primã de trei degete, rozã sau albastrã, trase
cu fodrã sau primuþã cu fufi iar pe cap cercuri
Haine din stofã apãrute în din „flori de sãu”. Femeile mãritate îºi legau
cârpele de pe cap în faþã.
perioada interbelicã

Portul fetiþelor de ºcoalã
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Fatã de mãritat cu cerc pe
cap ºi bani la grumaz

Femeie mãritatã cu cârpã
în cap legatã în faþã

În picioare, în funcþie de anotimp, purtau
pãpuci sau sandale. Iarna peste aceste haine
luau ºube sau bituºe.
Cu vârsta, culoarea hainelor se închidea,
portul bãtrânilor fiind de culoare neagrã,
încãrcat de sobrietate.
Ocazii de socializare
Târgul
Pe lângã piaþa sãptãmânalã, care era
vinerea, în ªepreuº s-au þinut, odinioarã,douã
Port bãtrânesc
iar mai apoi trei târguri pe an. Acestea aveau
loc la o datã fixã, publicatã în calendarele
populare, ca sã fie cunoscutã în toate þinuturile din jur. Din 1884
pânã în 1909 în localitate se þineau 2 târguri, la 1 mai ºi înainte de 2
noiembrie. Apoi, prin 1936, în localitate s-au organizat trei târguri pe an.
Târgul de primãvarã avea loc vinerea, înainte de Florii, târgul de varã
la Sfinþii Petru ºi Pavel iar târgul de toamnã de Sfântul Dumitru.
Arteziana
În faþa fostului conac Czáran, azi sediul primãriei, se gãseºte
fântâna artezianã construitã în anul 1880, din care oamenii continuã
sã ducã apã de bãut. Prezenþa acestei fântâni a fost în viaþa satului o
ocazie de întâlnire ºi de cunoaºtere a tinerilor.
Claca ºi ajutorarea
Când trebuia adus balast din Criº „tot satul” mergea cu cãruþele
sã ajute. ªi plata era un pahar de rãchie ºi un blid dã colãcit. La fel se
fãcea clacã ºi la spart casa, la sfãrmat cucuruz,la îmblãcit floarea de
rujã ºi la secerat. Oamenii se supãrau dacã nu erau chemaþi. Azi se
mai face clacã la sãpatul fundaþiei sau la ridicarea acoperiºului la
casã.
Pe lângã clacã în sat se practica ºi ajutorarea. Câte zile te ajuta
cineva la cosit de pildã, atâtea trebuia sã-i întorci înapoi.
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ªezãtoarea
ªezãtorile aveau loc din postul Crãciunului pânã în Câºlegi, lunea,
miercurea ºi joia, ºi ele se þineau la câte o casã. Odinioarã aproape pe
fiecare uliþã se fãcea ºezãtoare la cineva. La o casã se adunau câte 1015-16 fete, veriºoare, prietene, vecine. O asemenea casã de ºezãtoare a
fost la „A Nuºchii”. Cele mai multe au fost ºezãtori de tors, depãnat,
cusut. Fetele aduceau pe rând petrol pentru lampã. La ºezãtori veneau ºi
feciorii. Furau fusul sau acul de cipcã al fetelor ºi acestea „ca sã-l scoatã”
de la fecior trebuia sã îl sãrute. De asemenea era obiceiul sã se joace
„D‘a fântânuþa”. Un fecior stãtea pe scaun ºi zicea cã a cãzut în fântânã
ºi numea o fatã care sã vinã sã-l scoatã. Aceasta îl sãruta ºi rãmânea în
locul lui, iar jocul continua. Din când în când gazda cãºii, care nu stãtea
cu tinerii, venea sã facã ordine. Obiceiul era ca atunci când pleca de la
ºezãtoare un fecior sã-l petreacã o fatã. Ea zicea cã „iese dupã el. ”
ªezãtori de tors fãceau ºi femeile mãritate. În timpul rãzboiului
ele stãteau la ºterþ77 ºi lucrau pânã noaptea târziu.
Rãguta
Feciorii din sat, care erau de aceleaº leat, de când primeau ordinul
de recrutare, pânã la plecare, adicã o lunã-douã, obiºnuiau sã umble
cu higheghea ºi drapelul naþional pe uliþele satului, jucând. Ei purtau
cãciuli împodobite cu mãrgele ºi cu panglicã tricolor (ornamentate
de prietenã sau de o rudã). În felul acesta comunitatea era înformatã
despre cei care urmau sã
plece sã-ºi satisfacã serviciul
militar. Obiceiul era ca tinerii
sã mãnânce în fiecare zi, la
prânz ºi seara, la familia unuia
dintre ei. Familiile considerau
acest lucru o cinste ºi se
împãrþeau în aºa fel, ca recruþii sã ajungã pe acasã pe
la toþi. De asemenea în fiecare
searã era joc pânã noaptea.
„Rãguta”. Petrecerea feciorilor recrutaþi
77
Un pahar în care se punea ulei de floarea soarelui ºi o feºtilã , care era
aprinsã ºi ardea
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Întrecerile de cai
ªepreuºenii organizau în trecut, pe
uliþele satului întreceri de cai prinºi la
cãruþe. Þãranii, care aveau ºi ei „cai de
fugã” se întreceau, în special, cu caii
grofilor.
Jocul duminical ºi din zilele de
sãrbãtoare. Balurile
Odinioarã jocul duminical ºi cel de
la sãrbãtori se þinea la diverºi oameni,
care ºi-au transformat prãvãliile în sãli
de joc. ªepreuºul, fiind o comunã mare,
jocul s-a þinut iniþial în 878 mai apoi în 6
Întreceri de cai
asemenea „sãli de joc”, de câte 15 m,
cele mai cunoscute fiind cele de „la Stana”, „Ioºcoi”, la „Hãicoi” ºi la
„Sîmnioanea Deichii”. Pentru cele ºase locuri de joc au existat tot
atâtea benzi (formaþii muzicale), care cântau.
Cele ºase formaþii instrumentale, care au cântat la joc, au fost:
Banda lui Bâru, care cânta la clarinete, Banda lu Bâzu, care cânta la
viori, Banda lu Picica care cânta tot la viori, Banda Crãciuneºtilor,
Banda lu Roatã ºi Banda lu Vidu79 . Când formaþia era completã ea
era compusã dintr-o vioarã prima, o vioarã contra, o broancã ºi o
tobã.
Renumiþi instrumentiºti au fost Pecica, „hididiº”, care cânta la
sala de joc a lui Ioºcoi, „a Ceichii”, care cânta la broancã ºi
taragotistul Novac.
Tinerii se adunau la sala de joc pe la ora 14. Fetele veneau în
grup. Feciorii care organizau jocul, adicã gazdele de joc adunau de
la toþi participanþii o taxã la intrare, din care plãteau muzicanþii ºi
sala. Muzica („banda”) era aºezatã sus, la 2 m, cu scara, ºi existau
reguli precise, care erau respectate de cei care dansau. ”Îndãluitul” îl
Culegere fãcutã în 1979. vezi Corpus de documente etnografice,
Sãrbãtori ºi obiceiuri,vol. II, Banat, Criºana, Maramureº, Ed. Enciclopedicã,
Buc. , 2002, p. 278.
79
Mihai Barna, Folclor muzical din Câmpia Criºului Alb, Editura Mirador,
Arad, 2004, p 57.
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fãceau feciorii cei mai în vârstã, dintre cei mai bogaþi, „gãzdoii”. Ei
jucau lângã muzicã sau sub higheghe. Urmau ceilalþi în ºir, de-a
latul sãlii, iar ultimii, cãtre uºã, copiii. Dacã cineva voia sã i se dedice
o melodie, cel cu vioara cobora arcuºul sã se punã banii.
Fata era invitatã pe „tri zâcãli”, care în ªepreuº erau Pa lungu,
Mânânþãlu ºi Romoºa ºi erau schimbate dupã fiecare suitã. Cei însuraþi
nu aveau voie sã joace fete. Însuraþii jucau doar între ei. Mai întâi îºi
juca nevasta ºi apoi se schimbau între ei.
De asemenea se considera ruºine ca o fatã sã refuze pe cineva.
Ea era scoasã din joc „cu marºu”.
Sãlile particulare de joc s-au închis prin anii 1955-1960 iar, mai
târziu, au fost demolate. Jocul s-a mutat la cãminul cultural, în „sala
de horã. ” A continuat sã se þinã pânã prin 1986. Venea sã cânte
Sani, „hididiºul din Vãdas”. 80
Balurile se þineau tot la sãlile de joc, la sãrbãtorile mari (de
Crãciun, de Anul Nou, de Boboteazã, de Paºti, de Rusalii, etc. ). Spre
deosebire de joc, care începea dupa masa la ora 13-14, balurile aveau
loc noaptea ºi la ele participau ºi oameni mai în vârstã. Pe lângã
suita localã, prin 1946 la baluri se juca ºi sârba, adusã, de cei ce
fãcuserã armata, din Regat, dar ºi valsuri ºi tangouri. În acei ani era o
concurenþã între tinerii meseriaºi ºi elevii de liceu, la cumpãrat regina
balului. Meseriaºii, care aveau mai mulþi bani cumpãrau mai multe
bilete ºi ei scoteau „regina balului”. Aceasta era dupa aceea dansatã
de toþi.
Toamna se organiza balul strugurilor deºi ºepreuºeni nu aveau
vii. Ei cumpãrau strugurii din Satu Nou ºi-i aduceau cu cãruþele. Ca
ºi în satele cu tradiþia vinului ºi aici sala era decoratã cu ciorchini de
struguri iar feciorii încercau sã fure câte un strugure pentru fata cu
care era, fãrã sã fie prins.
Obiceiuri calendaristice
Postul Crãciunului
Începe în 15 noiembrie ºi þinã pânã în ziua de Crãciun. Este un
interval de curãþire sufleteascã ºi trupeascã în care nu se mai organizau
80
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nunþi, baluri, joc duminical iar oamenii renunþau la mâncarea de
dulce. De când începea postul oamenii corindau seara.
În sãptãmâna Crãciunului femeile fãceau curãþenie mare în casã.
Odinioarã vãruiau, murluiau. De asemenea se fãcea mai multã pâine,
fiindcã între Crãciun ºi Boboteazã nu se cocea, fiindcã se credea cã
este pãcat.
Tot acum se coceau ºi colacii care urmau sã se dea colindãtorilor.
Ajunul Crãciunului
În dimineaþa de Ajun, devreme, pe la case începeau sã umble
piþãrãii cu urãri. Aceºti piþãrãi erau în general copii mai mici de pânã
în 12 ani. Când intrau în casã ei ziceau „Bunã dimineaþa lu Crãciun”.
Oamenii din sat considerau cã dacã le intrã în casã prima datã prunci,
le va merge bine tot anul. Prin urmare celor care veneau le dãdeau
colac ºi nuci.
În Ajunul Crãciunului seara prin sat începeau sã umble colindãtorii.
În ªepreuº se „corinda” fãrã muzicã. Odinioarã,colindau seara atât copii
mai mãriºori cât ºi feciorii. Aceºtia umblau la colindat câte 4-5, ºi alegeau
mai ales casele cu fete de mãritat. Începeau de afarã, „de la fereastrã”,
cu colinda de intrare „Ciucur verde de mãtase”:
„Ciucur verde de mãtase
Slobozâ-ne gazdã în casã
C-afarã ploaie dã varsã
ªi d-asarã-s tãt p-afarã
ªi ni-o picat picurile
Dã la tãte steºinile. . ”
În casã mai cântau douã-trei colinzi ºi încheiau cu:
„Sã fii gazdã veseloasã
Sã plãteºti colinda noastã
C-on colac mândru, frumos
Dân peliþa lui Cristos”
Pentru colindat gazdele le dãdeau bãuturã, cârnaþi, colac, plãcintã
ºi bani. Fiecare avea straiþa lui. Copii de ºcoalã mai colindã ºi azi „O
ce veste” ºi „Trei pãstori”.
Unii feciori se fãceau goaþã, adicã se mascau ºi umblau tot aºa,
câte 2-3, pe la case, speriind lumea. Se îmbrãcau în femeie, cu ciorapi
traºi pe cap, cât mai urâþi.
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Cu multã vreme în urmã în ªepreuº s-a umblat ºi cu þurca. Masca
era din carton,avea un cioc mobil de lemn,semãna cu capul de barzã.
Pe deasupra se purta o hainã lungã fãcutã din mai multe culori. Jocul
Turcii se desfãºura pe uliþã, dar se opreau ºi la casele unor neamuri.
Turca fãcea tot felul de sãrituri ºi speria copiii cu ciocul. Pentru joc i
se dãdea bani,colaci, cârnaþi. 81
În sfârºit, în prima zi de Crãciun bãieþii de ºcoalã mergeau prin
sat cu steaua. Ei erau îmbrãcaþi cu haine albe de dieci, de la bisericã,
decorate cu cruci. Pe cap aveau coifuri de hârtie ºi duceau o stea din
hârtie þinutã pe un bãþ. Conducãtorul avea o sabie de lemn. Obiceiul,
introdus de învãþãtori dupã primul rãzboi mondial, se pãstreazã în
ªepreuº ºi azi.
Masa din Ajun este una de post.
În sfârºit legat de ziua de Ajun existã o serie de credinþe ºi
tabuuri. Astfel în ziua de Ajun ºi de Crãciun nu se dã nimic din casã
fiindcã îºi dã norocul. În noaptea de Ajun pentru prosperitate ºi pentru
sãnãtate nu era voie sã se termine fânul în iesle ºi nici sã se stingã
focul sau lampa.
Crãciunul
În ziua de Crãciun se mergea la bisericã, dupã care urma o masã
îmbelºugatã, în credinþa cã dacã masa de Crãciun este bogatã aºa va
fi tot anul. În acestã zi nu se fãcea joc.
A doua zi de Crãciun se slobozea jocul iar seara se fãcea bal.
Anul Nou
De Anul Nou se mânâncã carne de porc, fiindcã porcul scurmã
cu râtul tot înainte ºi nu gãinã care împrãºtie totul. De asemenea
oamenii credeau cã aºa cum este ziua de Anul Nou aºa va fi tot anul.
Boboteazã
Se sfinþeºte apa în bisericã ºi toþi credincioºii îºi iau apã.
În ajun de Boboteazã, preotul umblã prin sat, însoþit de cantor, cu
„Iordanul”. El sfinþeºte casa ºi gospodãria iar la plecare lãsa apã
81
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sfinþitã ºi busuioc. Apa sfinþitã este bunã de boli, se pãstreazã în casã
vreme de un an. Se bea ºi se face frecþii cu ea.
Vergelul
În Câºlegi, tinerii din ªepreuº fãceau la diferite casele din sat,
Verjel, adicã un fel de bal la casã, cu muzicã, mâncare ºi bãuturã.
Când era verjel petreceau pânã dimineaþa. Vinul îl aduceau tot de la
Satu Nou.
Sân-Toaderul
Ziua de Sân-Toader cade totdeauna în prima sâmbãtã din Postul
Paºtelui. Ea deschide seria sâmbetelor de pomenire a morþilor, fiind
prin urmare parte într-un arhaic cult al strãmoºilor. În aceastã zi, în
ªepreuº, se duce grâu fiert (colivã) la bisericã.
Memoria satului mai conservã vag credinþa într-un sfânt patron
al cailor, activitãþile nocturne fiind interzise în serile dinainte de aceastã
sâmbãtã de teama Sântoaderilor, justiþiarii sãi servitori.
Ca patron al cailor, Sân-Toaderul justificã spãlãrile rituale ale
pãrului, cu apã în care s-au pus flori de corn. Spãlarea se fãcea dimineaþa
devreme în aceastã sâmbãtã, gestul vizând magia prin similitudine,
ce ar face sã creascã ºi pãrul fetelor,precum cozile cailor.
Postul Paºtelui
În prima zi de post,care pica lunea, femeile spãlau toate oalele cu
leºie, dupã care, pânã la Paºti, fierbeau în ele doar mâncare de post.
Buna Vestire
Este „dezlegarea la peºte”. Se zice cã în acestã zi învie toatã
musca ºi se dezleagã graiul pãsãrilor.
Sf. Gheorghe
La Sf. Gheorghe oamenii puneau la uºa ºi la ferestrele de la
grajd crengi de „ruguþ de strâgã”, ca sã nu intre strâga ºi sã ieie laptele
de la vacã.
De „Sânjorj” feciorii le udau pe fetele pe care le prindeau pe
uliþã. Aruncau pe ele gãleþi de apã.
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Floriile
În sâmbãta Floriilor tinerii duceau crengi de salcie la bisericã.
Duminica erau sfinþite, dupã care oamenii le fãceau coroniþã ºi le
aduceau acasã unde le puneau la icoanã.
Sãptãmâna Mare
Miercuri
Miercurea era ziua când în sat se fãceau Paºtile. Prescurãriþa venea
la casa celui care s-a anunþat cã dã Paºtile în acel an ºi coace aici cele
ºapte pâini, pe care înainte de le pune în cuptor pune pristolnicul.
Joia Mare
Credincioºii împreunã cu primarul ºi preotul pornesc de la
bisericã cu cantorul, cu prapuri ºi cu doi dieci sã aducã „paºtile”. În
curte se face o slujbã religioasã, preotul sfinþeºte casa, dupã care
pornesc în convoi cu coºurile cu „paºti” la bisericã, unde sunt sfinþite.
Din aceastã zi pânã la Paºti nu mai bãteau clopotele ci toaca.
Vinerea Mare
Acum se vopseau ouãle. Mai demult, femeile vopseau ouãle cu
coji de ceapã.
În ªepreuº în Vinerea Mare se face maslu cu trei popi ºi este
obiceiul sã se facã o pogace, de post, care este sfinþitã ºi se împarte
la credincioºi. Pogacea este facutã tot de prescurãriþã, ajutatã de alte
femei. Faina, ouãle, uleiul sunt date de
credincioºi.
Sâmbãta Mare
Seara în curtea bisericii se aprindea un
foc care ardea pânã dimineaþa.

Paºtele morþilor în cimitir
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Sf. Paºti
Dimineaþa, cum se fãcea ziuã, pruncii
(piþãrãii) mergeau la „piþurat”, dupã ouã. Ei
intrau în casã spunând „Am venit a piþura!”
iar oamenii le dãdeau ouã, colac ºi plãcinþi.
Lunea dupã Paºti se ieºea din bisericã
în procesiune la cruce. Dupã masã era joc.
Miercuri dupã Paºti se ieºea cu prapurii
la þarinã.

Paºtile Morþilor
În prima duminicã dupã Paºti se merge ºi azi la cimitir, se face o
slujbã, în care sunt pomeniþi toþi morþii, apoi se sfinþesc mormintele
ºi se dã de pomanã ouã roºii. La rromii cãldãrari din localitate aceastã
pomanã este excesivã. Aduc la cimitir prãjituri, torturi, bere.
Înãlþarea
Se face în bisericã slujbã la eroi.
Rusaliile
Lunea dupã Rusalii se iese din nou
la cruce iar miercurea la þarinã. „Sã þâne
dã teatrã”. Femeile împletesc coroniþe
de grâu, pe care le pun la icoane sau pe
peretele de la casã, unde rãmân vreme
de un an.
Sânzienele
Ziua Naºterii Sf. Ioan Botezãtorul,
cunoscutã popular ca Ziua de Sânziene
reprezintã miezul verii, din acestã zi vara
se îndreaptã spre iarnã.
În ªepreuº, în acestã zi, se fac
cununi din flori de sânziene ºi se duc la
cimitir ºi se pun pe morminþi, la cruci.

Cununã de spice,pusã în casã,
la fotografie

Sf. Petru ºi Pavel
Pânã în acestã zi nu era sclobod sã
mãnânci mere, fiindcã se credea cã daca
se bat merii va bate ºi grindina. De la
Sfinþii Petru ºi Pavel începea odinioarã
seceriºul.
Sf. Ilie
Este consideratã „sãrbãtoare spãrioasã”. Ziua era þinutã prin nelucrare.
Memoria satului pãstreazã încã amintirea

Cununã de sânziene pusã la
cruce

77

unor întâmplãri, în care a trãzãnit „la hodaie”, într-o holdã ºi altãdatã
când a trãznit într-o cãlchie(cruce) de grâu.
Tãierea capului Sf. Ioan Botezãtorul
Cu multã vreme în urmã în aceastã zi oamenii nu tãiau cu cuþitul ºi
nu mâncau cu „lingurã de fer” numai cu lingurã de lemn, din „troci”.
Ziua Crucii
Din acestã zi se bãteau nucii. În tradiþia popularã aceasta este
ziua în care intrã ºerpii în pãmânt. Se spunea cã „se închide
pãmântul”.
Sf. Dimitrie
Numitã ºi ziua soroacelor la Sf. Dumitru se fãceau plãþile la cei
angajaþi ºi încetau înþelegerile fãcute.
Obiceiuri fãrã o datã fixã
Mãmãruga
Când era secetã mare,în iunie sau iulie 3-4 fete, din familiile mai
sãrace, mai târziu þigãnci se îmbrãcau în buruieni(bozi) ºi umblau
prin sat, pe la case, cântând un cântec de adus ploaia. Gospodinele
le udau ritual cu apã ºi le dãceau bani ºi ce puteau.
Obiceiuri de familie
Naºterea
Mai demult copii se nãºteau acasã. Oamenii fiind sãraci, femeile
nãºteau jos pe pãmânt iar sub ele se puneau haine vechi. Cea care o
ajuta de femeie sã nascã, moaºa, venea ºi spãla copilul vreme de o
sãptãmânã. Odinioarã ºepreuºenii credeau cã, a treia seara dupã
82
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naºtere, la miezul nopþii, veneau cele trei ursitoare, sã-i urseascã
pruncului. Ca sa le îmbuneze, familia le punea pe o masã apã ºi
pâine. Se spune cã nimeni nu le-a vãzut, doar le-a auzit glasul. 82
Vreme de 6 sãptãmâni, noul nãscut era considerat vulnerabil ºi
trebuia ferit de cele rele. Nu era scos din casã iar cei care veneau sãl vadã trebuiau sã fie atenþi sã nu-l deoache sau sã-i ia la plecare
somnul.
Tot în acestã perioadã, femeia,devenitã prin naºtere impurã, nu
avea voie sã iasã din casã,sã aducã apã ºi sã frãmânte pâine. Dupã 6
sãptãmâni se fãcea o binecuvântare, echivalentã reintegrãrii lehuzei
în familie ºi comunitate.
Botezul
Conform tradiþiei, în ªepreuº, nãnaºa de cununie era aceea care,
trebuia sã boteze toþi copii din familie. Ea împreunã cu o altã femeie
ducea copilul la bisericã sã-l boteze. Ca dar, odinioarã ea dãdea doar
„pânza pentru copil” însã, dupã 1970, în localitate încep sã se dea
„daruri mari ºi bani. ” La fel, obiceiul de a face o petrecere de botez este
ºi el de datã mai recentã. În trecut, oamenii nu fãceau, ca azi, petrecere
dupã botez. Acum dupã botez se petrece, acasã, cu neamurile ºi vecinii,
care îi dãruiesc copilului haine ºi bani.
Cãsãtoria
În trecut, când tinerii se plãceau ºi se
hotãrau sã se cãsãtoreascã, pãrinþii feciorului
mergeau sã o cearã pe fatã însoþiþi de o rudã
apropiatã. Cu vremea au început însã sã
meargã în peþit singuri. Cum se trimitea
vorbã înainte despre aceastã vizitã, oaspeþii
erau aºteptaþi de pãrinþii fetei ºi primiþi în
soba dinainte. În discuþiile dintre familii, un
subiect important a fost zestrea pe care o
primea fata. Odinioarã aceasta a constat din
pãmânt ºi aºternuturi, haine, ultimele
transportate simbolic la casa unde urmau
sã locuiascã tinerii cu lada de zestre. Dacã
nu se înþelegeau la zestre cãsãtoria nu se

Chemãtori la nuntã cãlare
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mai fãcea. În ultimii 70 de
ani însã tocmeala a dispãrut
iar acum fata primeºte de la
pãrinþi mobilã, bani, maºinã. Dupã ce se înþelegeau,
urma cinstea cu bãuturã ºi
se stabilea data nunþii ºi
cine vor fi „nãnaºii”.
Chemãtori cu biciclete
Iniþial doar cu douã
zile înainte, mai târziu, cu
o sãptãmânã, doi chemãtorii, bãieþi necãsãtoriþi, în
port popular, cu flori artificiale, oglinzi ºi prime la
cloape ºi la sticlele împletite pline cu rãchie, mergeau prin sat sã invite, în
numele familiilor, la nuntã.
Miri cu domniºorul ºi domniºoara de onoare
Odinioarã ei au umblat pe
la case pe cai împodobiþi
cu „lipideauã cu cipcã” ºi
ponevã de lânã coloratã ºi
cu prime, apoi, dupã predarea cailor la colectivizare, au început sã meargã pe biciclete, bogat împãnate cu flori de hârtie
coloratã. Chemãtorii mergeau sã invite doar la casele
Alai de nuntaºi
celor scriºi. Îi cinsteau cu
rãchie iar cel invitat, dacã
accepta, spunea: „Doamne dã-le noroc, sã ne întâlnim cu bine, sã
petrecem sãnãtoºi.”
Mai demult nunta s-a þinut duminica. Dupã cum s-au înþeles, ea
se fãcea la casa unuia din miri sau la sala de horã. Datina în ªepreuº
este ºi astãzi ca cei invitaþi sã aducã înainte de nuntã o „ghinã”,
zahãr, fãinã, ouã. Vecinele ajutau la fãcut griþereii (tãºcuþele) Dacã
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vremea era caldã iar nunta se þinea la casã,
bãrbaþii fãceau în curte o ºatrã mare, împodobitã
cu ponevi ºi ºterguri þesute în casã.
Junele poartã în piept panã de cearã, numitã
„struþ. ”Insemnul de mire i-l punea o rudã, când
pornea de acasã ºi îl scotea dupã ce se strigau
darurile. Mireasa era gãtitã în hainele tradiþionale de sãrbãtoare de cãtre fete, femei,
prietene, înainte de a merge la cununie. Ca semn
distinctiv ea poartã pe cap „ºlaier ºi coroniþã
cu flori de sãu”.
Nunta este condusã de doi grãitori ai junelui
Nuntaºi dansând
ºi al miresei. Aceºtia spuneau fiecãruia ce trebuie
sã facã, îi dirijau pe cei ce serveau masa, anunþau când se dãdeau
cinstele, pe care le ºi strângeau ºi mulþumeau nuntaºilor. Grãitorul
junelui purta ca insemne un ºtergar, un colac ºi un picior de porc.
Invitaþii se adunã ºi azi la casa junelui, de unde grãitorul acestuia,
cu muzica ºi cu câþiva nuntaºi, se duc dupã nãnaºi (existã o singurã
pereche de naºi care sunt de obicei naºii de botez ai mirelui) ºi îi
aduc la june,unde sunt serviþi cu prãjituri ºi þuicã, apoi pleacã cu toþii
spre casa miresei.
Odinioarã alaiul mergea cu cãruþe, ulterior s-a mers pe jos. La
unele nunþi cãlãreþii jucau în faþã steagul de nuntã. Numit zãzgãlãu,
acesta era un steag tricolor împodobit de prietenele miresei, cu o zi
înainte de nuntã, la casa mirelui, cu prime, þângãlãu, batiste, iederã.
Pe drum femeile descântã (rostesc strigãturi), perechile danseazã.
Feciorii îi servesc toþi trecãtorii cu bãuturã. Aceºtia spun: „Noroc,
mintea cea bunã tinerilor”.
Ajunºi la casa miresei gãsesc poarta închisã ºi începe un dialog
între cei doi grãitori, cel al miresei, care îi aºteaptã, ºi cel al junelui,
care explicã pentru ce au bãtut atâta cale. El cere sãlaº ºi spune cã au
adus un vânãtor care cautã o cãprioarã. Dupã ce se târguiesc, fiecare
încercând sã-l punã în încurcãturã pe celãlalt, este deschisã poarta.
Nuntaºii mirelui se aºeazã la masã ºi cer sã fie adusã mireasa. Grãitorul
miresei le aduce în locul acesteia mai întîi o babã cu o lipideauã în
spate, mãrgele de piparcã ºi buchet de urzici. Alaiul mirelui nu o
acceptã. Femeile îi descântã grãitorului miresei:
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„Frunzã verde dã rãchitã
Astã mireasã-i zbârcitã
Frunzã verde ca nalba
Þâne-o pântru dumneta”
Grãitorul mirelui o plãteºte pe babã cu bani vechi ca ºi ea.
Grãitorul miresei aduce a doua oarã o fetiþã, ºi abia a treia oarã este
scoasã din casã mireasa. Atunci femeile descântã:
„Frunzã verde dã rãchitã
Ce mireasã potrivitã”
Înainte de plecare la bisericã, grãitorul miresei cânta încã cu cineva
hora miresei, prin care aceasta îºi lua rãmas bun de la pãrinþi,de la casã
ºi de la starea ei de copilã, apoi femeile descântã din nou:
„Frunzã verde dupã vie
Noi plecãm la cununie
Dumnezo cu noi sã fie”
Alaiul porneºte spre bisericã, unde are loc cununia religioasã.
Mirii au prinsã de umeri o stofã primitã de la naºi.
Muzica rãmânea afarã. În faþa bisericii odinioarã cãlãreþii jucau
steagul de nuntã. Dupã cununia religioasã când ieºeau din bisericã
se aruncau bani. Alaiul se întoarce pe un alt drum, ca sã nu se desfacã
cãsãtoria. Odinioarã, la casa junelui, în faþa ºetrei, acum în faþa sãlii
de horã, pe nuntaºi îi aºteaptã, pe o masã, un colac, numit þâpoi, o
farfurie cu grâu ºi un vas cu apã sfinþitã. Alaiul înconjurã de trei ori
masa, timp în care doi copii aruncã asupra lor grâu ºi îi stropeºte, cu un
mãnunchi de busuioc, cu apa sfinþitã . Apoi grãitorul mirelui aruncã de
trei ori colacul în sus ºi toþi se reped sã-l prindã. Cel care-l prinde acela
îl începe. Sunt serviþi toþi nuntaºii din el. Mireasa duce mãsuþa ºi i-o
dã soacrei. Femeile descântã:
„Bucurã-te soacrã mare
Cã þ-aduc teptãnãtoare
ªi pã inde ti-a teptãna
Zece ani nu te-a mânca. ”
sau
„Miresuþã draga me
Dã þ-o pãrea soacra re
Mãturã casa cu ie
Dã þ-o pãre socru rãu
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Închide-l în iºtãlãu. ”
sau
„Cât îi satu nost dã mare
Nu-s cãºi ca la socru mare
La fereºti îs flori domneºti
La þâþâna cei dã uºe
Rãdãcina cei dã ruje. ”
Cu aceasta pornea petrecerea propriu- zisã. În timpul nunþii
„cãlãreþii”(chemãtorii) aveau grijã de steag, sã nu-l fure nimeni, fiindcã
pierdeau cinstea de la miri. Ei îl puneau în casã iar dupã nuntã era
stricat.
Pânã mai pregãteau mâncarea, oamenii jucau. Urma
masa. Mirii stãteau între nãnaºi în capul mesei. Nuntaºii
erau serviþi cu zamã dã ghinã,
popricaº dã oaie, mai nou cu
sarme, fripturã cu cartofi ºi
plãcintã. Între felurile de
mâncare se mai juca ºi se
fãceau glume, cum ar fi furtul
Masa de nuntã
pãrucilor miresei. Mai nou,
naºul are pregãtitã o altã pereche de pantofi,
cu care încalþã mireasa. Dacã nu a cumpãrat
pantofii,trebuie sã plãteascã celor ce i-au furat
pe cei din picioare, ca sã îi dea înapoi.
La 12 noaptea cei doi grãitori strigau
cinstea miresii ºi a junelui. În trecut nãnaºii
dãdeau un colac ºi un picior de porc scos din
„moare”. Acum se dau bani. Dupã ce se anunþa
câþi bani s-au strâns se spãrgea o farfurie, ca
cioburile sã aducã noroc. Mireasa era
schimbatã în nevastã de naºã. I se dãdea jos
fatiolu ºi era „înconcetã”. Pãrul împletit în
douã cozi era strâns la ceafã ºi legat cu o cârpã
Bucãtãresele aducând
roºie. Peste acesta se punea o altã cârpã, legatã
tortul miresei
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în faþã. Tradiþia în sat cerea ca mireasa sã aparã lunea la artezianã, cu
olurile dupã apã.
În trecut au fost ºi cazuri în care tinerii nu s-au cãsãtorit ci au
fugit impreunã. Cei care prindeau de veste mergeau în urma lor bãtând
din cãldãri, ca sã „ºtiriceascã”.
În prezent nunþile se þin sâmbãta, la Cãminul Cultural, ºi au câte
300-400 de invitaþi, încât familia taie câte 3-4 porci. Torturile ºi
prãjiturile care erau pe toate mesele au fost înlocuite de tortul
miresei,din care mãnâncã toþi nuntaºii.
Spre deosebire de nunþile româneºti, nunþile rromilor cãldãrari
þin douã zile ºi o noapte, mireasa ºi junile sunt jucaþi numai pe bani,
iar la masã se servesc câte 30-40 de purcei de lapte fripþi.
Moartea - cultul morþilor
Oamenii ºtiau cã va muri cineva când începea sã latre câinele
a mort. Ca sã amâne moartea se fãcea slujbã la bisericã. La fel ca
sã uºureze moartea preotul citea rugãciuni.
Când murea cineva la bisericã se bãteau clopotele iar în casã se
oprea ceasul ºi se întorcea sau acoperea oglinda cu un „dos”83, apoi
familia se îngrijea de spãlarea mortului. Obiceiul în localitate este sã
fie chemaþi un om mai bãtrân sau doi bãrbaþi mai sãraci dacã mortul
era bãrbat, sau o femeia-douã femei, dacã mortul era femeie, care se
ocupau cu asta ºi ºtiau rânduiala. Apa se arunca într-un loc ferit, ca
sã nu calce cineva peste ea. Apoi mortul este îmbrãcat cu hainele de
îngropãciune, care fuseserã pregãtite cu multã vreme înainte ºi este
aºezat pe catafalc, cu picioarele spre uºã, adicã „gata de plecare”.
Acesta se face din douã scaune, puse la un capãt ºi la celãlalt pe care
se aºeza o mãsãriþã din pânzã de
cânepã þesutã în rãzboi. La
cap,de o parte ºi de alta se
puneau douã lumânãri, care
trebuia sã ardã tot timpul. Mai
demult, lumina cea mare era pusã
pe o scândurã, aºezatã de-a latul
copârºeului, atunci când se punea
Mortul cu douã lumânãri la cap
mortul în copârºeu. Când era dus
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ºtergar

mortul la cimitir, lumânarea era ruptã în patru bucãþi, care se puneau
la colþurile copârºeului.
Acum, înainte de slujba de înmormântare, pe pieptul mortului se pune
o lumânare, de mãrimea lui, rãsucitã.
Seara se face privechi. Priveghiul dureazã ºi azi douã seri, timp
în care mortul este vegheat de familie, rude, prieteni, cunoºtinþe,
vecini. Ca timpul sã treacã mai uºor, ºi cei care pãzesc mortul sã nu
adoarmã, bãrbaþii joacã cãrþi ºi uneori fac glume. Odinioarã jucau
chiar anumite jocuri de priveghi. Mai demult familia nu obiºnuia sã-i
serveascã pe oameni cu nimic, apoi i-au servit cu bomboane, dupã
care au început sa-i serveascã cu cozonac, apã mineralã, suc ºi rãchie.
Femeile din familie bocesc mortul iar celelalte povestesc diferite
întâmplãri din viaþa acestuia. Aceste bocetele fac ºi azi parte integrantã
din ceremonialul înmormântãrii, fiind, un fel obligaþie ritualã, care
trebuia respectatã, indiferent de circumstanþe. Oamenii din sat
socotesc cã a nu boci mortul este un pãcat.
„Nãscute din durere“, bocetele au un caracter spontan, o formã
instabilã, iar conþinutul lor este adaptat la datele concrete ce privesc
defunctul. Sunt cântate pe o melodie lentã, în public, pentru a arãta
comunitãþii cât de mult este regretatã moartea rudei decedate. În sfârºit,
potrivit mentalitãþii populare, mortul trebuie plâns cu vorbe ºi „pentru
mort“, altfel va crede cã nu a fost iubit de cei care au rãmas. În plus,
prin cuvintele acestor cântece mortului i se dau indicaþii precise,
despre ce trebuie sã le spunã celorlalþi din familie, plecaþi mai demult,
în lumea de dincolo.
În timpul slujbei de înmormântare, care are loc în curte,
participanþii sãrutã crucea de
pe pieptul mortului ºi pun bani
pe sicriu. Sãrutarea crucii este
insoþitã de noi bocete ale femeilor din familie. Preotul cere
iertare de la famile ºi rude în
numele mortului. Uneori familia plãteºte cantorului sã cânte
„Hora mortului“, un cântec
Scoaterea mortului în curtea casei
prin care mortul îºi ia rãmas
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bun de la toþi cei dragi. Dupã
aceasta carul mortuar ºi cortegiul
funerar porneºte spre cimitir .
Iniþial mortul a fost dus la groapã
cu car cu boi iar mai târziu cu
cãruþã mortuarã. În fruntea este
dusã crucea ºi prapurii, iar la
veterani steagul tricolor. Urmeazã
preotul ºi diecii îmbrãcaþi în alb,
Mortul dus la groapã cu car cu boi
neamuri ºi prieteni. Conform
datinii, carul morturar se opreºte
la fiecare gurã de uliþã. Preotul
citeºte din Evanghelie ºi se aruncã
bani. La cimitir,în faþa gropii se
boceºte din nou. Gropaºilor li se
dã, peste copârºeu, douã strãiþi cu
colaci ºi o gãinã vie.
Cei invitaþi casã, la pomanã,
Convoi funerar cu cãruþã mortuarã
sunt serviþi cu fasole sau „curchi,
fãcute cu carne sau clisã“.
La ºase sãptãmâni ºi la un an familia face pentru mort parastas.
ªi atunci se dã mâncare acasã dar numai celor chemaþi.
Obiceiuri legate de casã
Construcþia casei
Informaþii despre anumite rituri de construcþie practicate în trecut,
nu sunt în localitate. De altfel pânã la apariþia caselor din vãiugã, cu
fundaþie, nici nu putem sã vorbim despre punerea vreunui animal la
fundaþie, ca jertfã a construcþiei, sau a unor obiecte aducãtoare de
noroc. Totuºi cu ocazia demolãrilor,la casele cu fundaþie s-au gãsit
bani îngropaþi, semn cã o anumitã ritualisticã cu rol apotropaic se
sãvârºea în trecut. Aceastã ritualisticã continua ºi pe verticalã, prin
punerea crengii verzi cu sticlã ºi ºtergurã în vârf, „când se gãta de
ciripit”. Obiectele îi reveneau meºterului constructor. Sfârºitul casei
era marcatã de o masã, care se dãdea celor ce au lucrat.
86

În trecut nu se încuia poarta. Când omul pleca de acasã punea pe
dinafarã, ca semn cã lipseºte, o bucatã de ciripã ºi oamenii ºtiau cã-i
plecat ºi nu intrau.
Sfeºtania casei
Prin anii 1940 se mai pãstra încã obiceiul sfinþirii lunare a caselor.
Preotul începea sã umble la sfinþit prin sat de dimineaþã ºi cum satul
era mare umbla toatã ziua. Aceastã sfinþire a caselor se numea
„sfeºtania ceia micã”. Odatã pe an se fãcea ºi sfeºtania mare, când
pe peretele preotul desena insemnele lui Isus.
Repertoriul de narative
Poveºtile satului
Când nu povestesc despre rebeliunea, care a produs multã
suferinþã în sat ºi care reprezintã subiectul exemplar, întoarcerile în
trecut le produc ºepreuºenilor multã plãcere.
Cu toate cã grofii unguri au dispãrut din localitate de mai bine
de ºaizeci de ani, memoria localã a conservat numeroase povestioare
legate de ei: despre obiceiul de a se plimba cu patru cai prinºi la birja
uºoarã, despre cum ºi-a pierdut Victor pelerina de la cal, despre cum
ºi-a vândut „Ioncioaie”84 castelul ºepreuºenilor în ‘46, despre cum
au fost „arãdicaþi” ºi duºi în detenþie la Tg. Mureº, unde fãceau
„pãpuci din pipirig”, despre ultimul grof, rãmas în sat, fãrã urmaºi.
Alãturi de aceasta saga localã a grofiilor, localitatea a conservat
ºi povestea, prezentatã ca adevãratã, despre cum a înºelat Licã
Sãmãdau un sãtean ºi i-a luat porcul din coteþ . În sfârºit, toþi povestesc
despre, Liþu Ruji, un personaj ciudat, care facea previziuni ce s-au adeverit.85
Spuse cu umor, cunoscute de toatã lumea din localitate, aceste
întâmplãri constituie azi repertoriul de narative ale aºezãrii.
Mitologie popularã
Alãturi de poveºti, memoria localã mai conservã încã ºi credinþe,
superstiþii, tabuuri legate de un mic grup de fiinþe malefice, din altã
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Csárán János
A trãit, spun oamenii, în secolul al XIX-lea
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lume, precum strîga,86 caii lui Sân Toader, Marþi Sara, strigoiul,
spiriduº care în anumite condiþii devin agresive.
Astfel despre strigi se credea cã sunt anumite femei care, din
cauza unor blesteme, noaptea se dãdeau de trei ori peste cap ºi se
transformau, pentru câteva ore, în animale ºi stricau sau luau laptele de
la vaci. Nu lipsesc nici poveºtile despre strâgi împunse, pe când erau
animal, care dupã ce se fac om, sunt recunoscute din cauza rãnilor.
Despre caii lui Sântoader, cei bãtâni azi au aflat de la moºii lor.
Se spunea cã aveau chip de feciori ºi cã fetele doar într-un târziu le
vedeau cozile de cal bãgate în cizmã.
De asemenea se credea cã unii oameni aveau „spiriduº”, care
executa toate ordinele primite.
În sfârºit, în serile de marþi, aflate sub controlul temutei Marþ Sara,
care le pedepsea pe fetele ce lucrau, nu se fãceau ºezãtori.
Azi nimeni nu poate descrie aceste fiinþe din „altã lume”, însã
oamenii îºi amintesc cum moºii lor luau mãsuri de protecþie în cazul
strigii sau a strigoiului ºi respectau interdicþiile de nelucrare pentru
Sântoaderi ºi pentru Marþ Sara.
Practica de a pune la Sf. Gheorghe rug de strâgã la uºa ºi la fereºtile
grajdurilor s-a pãstrat pânã azi, chiar dacã niciunul din cei întrebaþi
nu mai crede cã în acestã noapte „vine stâga sã ia laptele de la
vacã”.
De asemenea credinþa în existenþa morþilor care se întorc acasã
este încã puternicã, ceea ce explicã sãvârºirea ritualului de destrigoire
de cãtre „Paºcu Mitri”, când veriºoara lui i-a spus cã bunica ei moartã
s-a fãcut strigoaie ºi vine în fiecare noapte acasã. Ca sã o scape, s-au
adunat ºapte bãrbaþi ºi au plecat cu un lãmpaº, la 12 noaptea, în
cimitir, au dezgropat moarta ºi i-au împlântat în piept o furcã cu un
corn. Din noaptea aceea lucrurile s-au liniºtit.
Practica este una cunoscutã de întreaga comunitate din ªepreuº.
La fel de eficient este ºi cuiul împlântat în inima mortului devenit
strigoi. Preventiv, cei care se bãnuia cã nu-ºi vor gãsi liniºtea în mormânt
erau arºi la urechi cu fierul roºu,87 se presarã în jurul lor în sicriu
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Culegere fãcutã în 1979. vezi Corpus de documente etnografice,
Sãrbãtori ºi obiceiuri,vol. II Banat,Criºana, Maramureº, Ed. Enciclopedicã, Buc.,
2002, p. 285
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mac, li se pune cãþel de usturoi în gurã, le sunt împetecate (legate)
picioarele cu rug.
Credinþe ºi interdicþii:
Unele credinþe populare ºi interdicþii se referã la anumite zile
sau sfinþi. Astfel de pildã vinerea nu se fãcea pitã ºi nu se ardea
cuptoru,l fiindcã era ziua „Sfintei Maicii Vineri” ºi trebuia þinutã prin
nelucrare.
Medicinã magicã ºi tratamente populare
Descântatul
Când pruncii nu se mai opresc din plâns li se sting cãrbuni. Odinioarã
erau femei care ºtiau sã descânte dã sclintit, dã bube, dã orbanþ. De
deochi se descântã ºi azi.
Întorsu stomacului, pusul oaselor la loc
Ionu lu Pãtraº ºtia sã tragã oasele la animale ºi era chemat de toþi
din sat când aveau probleme.
De oameni se ocupã ºi azi Sofia Roaþi, care ºtie sã întoarcã
stomacul ºi sã ungã ºi sã punã la loc piciorul sclintit.
La copturã(puroi) oamenii puneau fãinã de mãlai moiatã ºi
frunzã de varzã cãlitã pe foc.
La mãndule(amigdale) cârpã cu apã cu oþet.
Alimentaþia. Repertoriul culinar tradiþional
Alimente rituale
Alimentele sfinþite în bisericã ºi consumate de localnici, în ªepreuº,
sunt: „paºtile”, prescura, coliva ºi „pogacea din Vinerea Mare”.
Mâncarea de post
Lângãlau dã prune, must dã prune
Mâncarea cotidianã
Vara, la secere, „mâncarea de bazã era clisa”
Iarna: ºoanca de gâscã
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Masa festivã (nunþi, sãrbãtori)
-Zama cu griþãraºi, sarme, papricaº de oaie
-Plãcinta coardã; plãcinta rãtiºe cu ludaie, curechi, mere,brânzã.
Masa funerarã(pomana)
Fasole sau „curechi“, fãcute cu carne sau clisã.
Repertoriul folcloric
Repertoriul folcloric al satului a fost format din colinzi, strigãturi,
bocete, horele mortului. O parte din acest repertoriu arhaic, cum sunt
horele mortului, dupã decesului cantorului Mihai Turcuº, care le
compunea ºi le cânta, nu se mai cântã în localitate. Altele precum
strigãturile la nuntã, bocetele la înmormântare ºi colindele din seara
de Ajun continuã sã fie performate contextualizat.
Strigãturi
Descântec la recrutare
„Bate Doamne pã popa
Pã popa ºi pã birãu
Cum o dat numele mneu
La domnii dîn Chiºineu”
Descântece de nuntã
Extrem de diverse ºi specializate pentru fiecare context (pentru
naºi, pentru socrii mici, pentru miri, etc. ), descântecele, cum sunt
ele numite în ªepreuº, reprezintã ºi azi o componentã vie a patrimoniului
imaterial local. Ele sunt spuse în graiul bihorean vorbit în localitate.
Descântece pentru naº
„Dã-mi Doamne pã naºu mie
Cã pã iel mi locomie
Naºa ducã-sã inde- o vre
Cã n-am ce face cu ie”
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„Nãnaºu nostu-i bogat
Culca-ne-om cu iel în pat
Duna ºi fie di pene
Nãnaºu fãrã izmene”
„La nãnaºu pã cotieþ
Rãsãrit-o cãstrãveþi
Io mã duc sã îi plivãscu
Iel mã-mbie ºi-l iubãscu”
„Naºule, nãnaºule
Umplutuþ-ai punga bine
Sã nu ne faci dã ruºine”
Descântec la casa miresii
„Cine nu ne lasã-n casã
N-are ce pune pã masã
Numa o oalã dã pisat
ªi aceia dã cãpãtat. ”
Descântec din partea nuntaºilor miresii
„Mireasa noastã-i dusã d-acasã
ªi s-o dus pã dealu- n jos
ªi-º coate altu mai frumos. ”
Rãspus din partea nuntaºilor mirelui
„Dacã tot satu o umbla
Mai frumos tot nu-º afla.”
Cuvinte ºi expesii locale
În limbajul cotidian oamenii din localitate utilizeazã anumite
cuvinte ºi expresii din graiul criºan. Împreunã cu pronunþia localã,
ele fac parte din tezaurul lexical al comunei:
Aiturã (sos de usturoi),bãdic(capac),bodilarãº (pormoneu),
bodoarcã (trifoi), a buntuzî (a rãscoli), cãcãdãri (mãcieºe), cãput
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(poarta mare de cãruþe),ciumãu (pachet de tutun), figheu( capac de
oalã),ghioabã (butoi mic), hoarã (pãsãri de curte), hudã(gurã), hunsut
(linguºitor), huluit (dãrâmat), jinchiþã (caº cu zer), jeb (buzunar), jeºcãu
(pungã pentru tutun) laboºã (cratiþã), lud (prost), mãndule (amigdale)
misarãº (mãcelar), a mijgura (a ploua mãrunt), miºculanþie
(ºmecherie) nãlãut (murdar), nimuric (mic de staturã), a nãdãi (a
bãuni), oblu (drept), pirchiþã (bibilicã), poþoc (ºobolan), pesmet
(magiun de prune), pogan (harnic), perneu (cenuºã de paie), pecar
(brutar), rãrunþi (rinichi), riºcaº (orez), scoverzi (clãtite), a sudui (a
înjura), stupuº (dop), ºtrimfi (ciorapi), ºontorog (ºchiop), ºcãtulã (cutie),
ºogor (cumnat), tutcã (curcã), tolchiº (uliþa principalã), a tãgãºi (a
curãþi), a vãndrãli (a umbla hai hui), zamã (supã), zdrãviat (strãnutat),
zãbunit (nãucit)88 .
Zicale
„ªepreº ºapte uºi”89
„Sã nu îþi iei vacã din Apateu ºi nevastã din ªepreuº”
„pipirigu-plantã bunã, sã n-o ai nicãri”
Viaþa cultural-artisticã
Cãminul cultural din localitate a fost dat în folosinþã în anul 1958.
Una dintre cele douã clãdiri ale cãminului a fost destinatã pentru
jocul duminical ºi pentru nunþi, ºi este ºi azi cunoscutã ca sala de
horã, iar cealaltã cuprindea sala de spectacol, cu cinematograful
sãtesc, un club al tineretului, o bibliotecã comunalã cu 8000 de cãrþi
ºi sãli de repetiþii. În cadrul cãminului cultural au activat, în timp, 11
formaþii artistice, însumând 100 de artiºti amatori.
Formaþia de dansuri
În anul 1949 ia fiinþã prima formaþie de dansuri din comunã, iar
în 1950 a participat la primul concurs de dansuri, la Ineu. De la
Ibidem, 117-120
Zicala face trimitere la originea denumirii localitãþii. Conform tradiþiei
orale în ªepreuº se putea ajunge din ºapte direcþii, adicã pe ºapte porþi.
88

89
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aceastã datã, dansatorii din
ªepreuº vor fi prezenþi la
diferite concursuri artistice la
Oradea, Salonta, ChiºineuCriº. În anul 1966 echipa de
dansuri din ªepreuº a lua locul
5 la Festivalul popular din Þara
Criºurilor. În sfârºit, din 1972
pânã în 1989 vor fi prezenþi la
Grup de dansatori
toate spectacolele organizate la
Arad, cu ocazia Festivalului
Judeþean „Primãvara Arãdeanã”.
Formaþia de dansuri populare a avut în anul 1988 urmãtorii membrii: Suciu Teodor (n.
1945), Suciu Maria (n. 1950),
Turcuº Mihai (n. 1945), Turcuº
Maria (n. 1946), Stana Teodor
Formaþia de dansuri din ªepreuº
(n. 1946),Stana Florica (n.
1947), Stana Petru (n. 1946),
Stana Viorica (n. 1950), Nistor
Iosif (n. 1945), Muntean Floare
(n. 1949), Veliciu Gheorghe (n.
1946), Faur Ana (n. 1948),
Pârvu Ioan (n. 1948), Pârvu
Maria (1940), Lazãr Teodor (n.
1919). Dupã 1990 formaþia de
Pe scenã
dansuri s-a desfinþat.
Repertoriul local de dansuri era format din Raru de la ªepreuº90 ,
cunoscut ºi sub numele de P-a lungu, P-a lungu(ca din cimpoi), din
Mãnunþãlu ºi din Ramoºa91 ,ultimul un joc pã tri paºi. Toate aceste
dansuri împreunã constituiau suita tradiþionalã.
Localitatea a continuat sã aibã formaþie instrumentalã pânã prin
anii 1975-80. Principalele instrumente au fost vioara primã, vioara
Ioan T. Florea, Folclor muzical din judeþul Arad. 500 melodii de joc,
Arad, 1975, p. 47.
91
Mihai Barna, op. cit. p. 257-258.
90
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contrã ºi contrabas. În perioada 1972-1978, cânta la vioarã Ioan
Leucuþa. 92
În 1998 localitatea încã mai avea un instrumentist, pe Covaci
Ioan(n. 1945) 93 .
Actualul director al Cãminului cultural este Ioan Velici.
Mãnunþãlu

Raru de la ªepreuº

92

Ioan Leucuþa, n. 1929.
În 1998 au fost filmate dansurile din ªepreuº. La înregistrarea lor audiovideo au aparticipat Viorel Nistor, Slobodan Pasculovici ºi Constantin Purcel
de la Centrul Judeþean al Creaþiei Populare Arad
93

94

Pe-a lungu lu’ Ionu lu’ Piticu
Leucuþa Ioan, ªepreuº

Ramoºa
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CAPITOLUL V
Viaþa spiritualã
Recensãmintele din secolele XIX ºi XX consemneazã, alãturi
de ortodocºi ºi o populaþie catolicã, reformatã, evanghelicã, ºi
mozaicã. Românii au avut lãcaº de cult atestat încã din secolul al
XVIII-lea. Alãturi de aceastã bisericã ortodoxã, familia Csárán va
construi, în secolul XIX, o capelã iar mai târziu o bisericã romanocatolicã, care a fost demolatã cândva prin 1980.
Structura religioasã a locuitorilor din ªepreuº în intervalul
1869-1910
Anul

Ortodocşi

Gr.‐cat.

Rom.‐Cat.

Reformați

Evanghelici

Izraeliți

1869

3695

20

277

72

5

49

1880

3465

26

248

74

3

63

1900

3547

9

451

143

12

75

1910

3976

163

271

164

43

35

Din secolul XX în localitate apar ºi cultele neoprotestante:
adventiºtii de ziua a ºaptea, baptiºtii ºi penticostalii, care în timp îºi
vor constitui comunitãþi bisericeºti ºi îºi vor construi case de rugãciune
sau biserici.
Structura confesionalã în prezent este urmãtoarea:
Ortodocºi :2340
Romano-catolici:11
Alte religii: 408
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BISERICA ORTODOXÃ ROMÂNÃ
La mijlocul secolului al XVIII-lea localitatea figura cu o bisericã
de lemn veche, cu hramul „Sfinþii Arhangheli. ” Dupã mutarea satului
în actuala vatrã ºi dupã sistematizarea localitãþii, în anul 1780 ea a
fost înlocuitã cu o altã bisericã de lemn, amplasatã în centrul
comunei 94 , care funcþioneazã pânã în 1854, când începe construcþia
la actuala bisericã, din piatrã ºi cãrãmidã, cu hramul „Bunavestire”.
Lucrãrile de construcþie au fost întrerupte pânã în 1861, din cauza
dificultãþilor financiare apãrute datoritã calamitãþilor. Biserica a fost
executatã în stil baroc. Turnul, la fel ca o parte din casele din localitate,
a fost acoperit cu ºindrilã. În 1884, cu bani de la credincioºi, ºindrila
a fost înlocuitã cu tablã zincatã, iar mai târziu cu þiglã. În anul 1893
în turn s-a pus un clopot de aramã, care existã ºi azi. Tot pe banii
credincioºilor a fost înlocuitã ºi pardoseala din lemn cu plãci de
mozaic.
Dupã al doilea rãzboi mondial, parohia a cunoscut o perioadã
de înflorire, datoratã bunãstãrii credincioºilor. Astfel, în 1962 s-a
construit casa parohialã iar în 1993 s-a început renovarea bisericii ºi
pictarea ei în interior. Lucrãrile au fost gata în 1997, sfinþirea fãcânduse în prezenþa episcopului Aradului, P. S. P. Timotei Seviciu
Cât privesc odoarele bisericii, o parte din ele dateazã din secolul
XVIII, din vremea primei biserici de lemn. Satul a adunat cu multã
nevoinþã bani, pentru a cumpãra cãrþile de trebuinþã neamului. Unele
din ele, precum Octoihul (Buc. 1720) 2 ex., Molitvenicul (Buc. 1722),
Penticostarul( Râmnic, 1743), Liturghierul (Râmnic,1747), Penticostarul
(Râmnic, 1767), au fost aduse din Þara Româneascã, prin vãmile
cucului. Alãturi de acestea, în ani, s-au mai cumpãrat un Strastnic
(Blaj, 1753), o Evanghelie (Blaj,1779), Adunarea Cazaniilor(Viena,
1793), cele 12 Mineie (Buda,1804-1805) ºi douã exemplare din
Octoih cu Catavasier (Buda, 1826). Toate aceste cãrþi vechi româneºti
fac azi parte din patrimoniul cultural naþional.
Tot din secolul XVIII-lea s-au pãstrat ºi trei icoane pe lemn, un
Isus Hristos, o Sf. Treime ºi Pogorârea Duhului Sfânt. La acestea se
adaugã douã potire din secolul al XIX-lea, din care unul de argint.
Pavel, Vesa, Biserici de mir arãdene între tradiþie ºi modernitate, Editura,
Arad, 2000, p. 170
94
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Azi comunitatea ortodoxã românã din localitate numãrã 2329 de
credincioºi. Pe lângã bisericã funcþioneazã un cor mixt ºi un cor de
copii. Din 1990 religia a început sã fie din nou studiatã în ºcoalã.
Din ºirul preoþilor care au servit la Parohia ortodoxã românã din
ªepreuº se numãrã:
Ioan Pavlov (1755)
Dumitru Popovici (1755,1767)
ªtefan Popovici (1767, 1791)
Ioan Pavelovici (1767)
Ieremia Popovici (1785)
Iov Gobriaº (1791)
Ioan Petrovici (1827)
Pavel Popovici (1827)
Petru Papp (1849)
Avram Ursuþiu (1849, 1877)
Mihai Sturza (1870-1890)95
Teodor Petraº (1878-1925)96
Ioan Stana (1892-1897)97
Ursuþ Cornel, preot protopop (1923-1924)98
Goldiº Mihai(1923-1934)
ªtefãnuþ Ioan(1936)
Tau Ioan(1936)
Turic Ioan
Oprea Ioan
Craveþ Cãlin
A murit la doar 39 de ani.
S-a nãscut la ªepreuº, în anul 1845. A funcþionat preot aici vreme de 47
de ani, iar la 12 aprilie 1925 a trecut la cele veºnice. (Cf. Vesa Pavel, Episcopia
Aradului. Istorie. Culturã. Mentalitãþi (1701-1918), Presa Universitarã
Clujeanã, Cluj-Napoca, 2006, p. 668. )
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Ioan Stana (1867-1942) s-a nãscut la ªepreuº ºi a absolvit liceul la Beiuº
ºi Institutul Teologic din Arad, în anul 1892. A funcþionat preot la ªepreuº
(1892-1897), la Sarafola (1897-1921) ºi la Comlãuº (1921-1938). Se pensioneazã
în anul 1938, iar la 26 ianuarie 1942, la vârsta de 75 de ani, trece la cele veºnice.
Este fratele preotului Simion Stana, fost redactor al revistei „Biserica ºi ªcoala”
(Cf. Biserica ºi ªcoala, an LXVI, nr. 5, din 1 februarie 1942, p. 38).
98
Cornel Ursuþiu din ªepreuº a administrat Protopopiatul Ineului între
anii 1897-1898), dupã moartea lui Ioan Cornea, pânã la venirea lui Constantin
Gurban. (Cf. Vesa Pavel, op. cit. , p. 554. )
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BISERICA ADVENTISTÃ DE ZIUA A ªAPTEA
Cultul advestist de ziua a ºaptea în ªepreuº a apãrut în anul 1907.
Primii care au îmbrãþiºat aceastã credinþã au fost fraþii Axente ºi Petru
Indricãu,veniþi în ªepreuº din Germania, unde emigraserã. În 1909,
lor li se alaturã familia Dudaº Ioan din Békéscsaba, Ungaria de azi.
Apoi au fost botezate Cioltean Maria ºi Dudaº Iuliana, de catre pastorul
John H. Huenergardt, care, trimis de cãtre Conferinþa Generalã, i-a
slujit ºi pe credincioºii din ªepreuº, în perioada 1895-1916. În sfârºit,
în anul 1914 au fost botezaþi în pârâul Sarteº, zona Bãrcuþ, familiile:
Petraº Gheorghe, Pârv Teodor, Ban Pavel, Ban Mihai, Ban Teodor.
La început, serviciul religios s-a desfãºurat în casele credincioºilor
Indricãu Bella (1907-1916), Corpan(1916-1919), Brezu(1920-1923),
Donoaie(1924-1926) ºi Ban Teodor(1927-1933).
Numãrul credincioºilor a crescut progresiv, ca dupã anul 2000
sã înceapã sã scadã.

Anul

Număr credincioşi

1917

20

1933

100

1980

270

1999

370

2010

276

Creºterea numãrului credincioºilor a determinat cumpãrarea în
1933 a unei case de rugãciune proprii. La inaugurarea, care a avut
loc în noiembrie 1933 a participat Preºedintele Bisericii Adventiste
din România, Petre Paulinii. Între anii 1942-1944,când întrunirile nu au
fost permise, casa de rugãciune a fost închisã ºi transformatã în atelier
de confecþionat mãturi. Apoi serviciul religios a fost reluat pânã în
martie 1982, când casa de rugãciune devenind neîncãpãtoare, a fost
demolatã, ºi a început construirea unui nou lãcaº de cult. Lucrãrile
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au întâmpinat mari greutãþi în autorizare, însã în septembrie 1982 sa þinut primul serviciu religios, deºi clãdirea nu era complet terminatã.
Festivitatea de sfinþire a avut loc în 16 mai 1987, în prezenþa
Preºedintelui Uniunii Adventiste, Popa Dumitru ºi a secretarului, Ioan
Dumitrescu. Invitat de onoare a fost John Grant, directorul de tineret al
conducerii Bisericii Mondiale Adventiste.
Corul bisericii adventiste a fost înfiinþat în anul 1935. Între anii
1955-1958 a fost dirijat de Ioan Stana a Câmpului. Sub îndrumarea
pastorului Folovenghi Dezideriu a luat fiinþã orchestra de muzicã.
Conducerea acesteia a fost preluatã ulterior de soþia patorului
Gheorghe Darvaºan. În sfârºit, în 1970 a fost înfiinþatã fanfara bisericii,
condusã la început de Suma Gheorghe iar mai târziu de Florea Burcã
din Arad ºi de Petraº Teodor ºi Ganea Traian din ªepreuº.
Dintre evenimentele mai importante din viaþa bisericii menþionãm:
Întâlnirea Fiilor Bisericii, din 1995 ºi Aniversarea a 90 de ani de bisericã
adventistã la ªepreuº, din 1997.
Conducerea bisericii
În trecut, din conducerea bisericii au fãcut parte: Ban Teodor,
Sturz Simion, ªtefan Ioan (Lãzãroi), Dudaº Matei ºi Stana Ioan.
Comitetul de conducere în 2001 a fost urmãtorul:
Prezbiteri:Stana Gheorghe,Criºan Sorin, Stana Mihãiþã
Secretar:Pârlog Florica
Prim Diacon:Stana Mihai
Casier:Pârv Mihai
Diriginte ºcoalã de sabat:Henþ Florica
Responsabil evanghelizare:Ban Gheorghe
Responsabil viaþa de familie:Pârv Simion
Pastorii bisericii: John H Huenergat, Mateescu Tanase, Popescu,
Herman Petru, Motorca, Cionca, Manhait, Raith, Toplici Constantin,
Prevelitz Ioan, Roibescu, Tolan, Rãdulescu, Criºan Pavel, Banciu
Gheorghe, Sabian Petru, Deac Gliogor, Bastorealã, Doaga Gheorghe,
Secui Petru, Roºca Viorel, Cazan Gheorghe, Darvaºan Gheorghe,
Samota Constantin, Maur Traian, Rusu Gheorghe, Jigau Dimitrie,
Moldovan Aron, Ban Ionel, Poenaru Octavian, Danaiaþa Valentin, Floricel
Lucian, Roman Liviu, Marcel Asanache.
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BISERICA BAPTISTÃ
Cultul baptist este atestat în ªepreuº din anul 1900. Prima familie
care a trecut la Biserica Creºtinã Baptistã a fost familia lui Sasu Ioan,
originar din ªomoºcheº. În timp, numãrul credincioºilor a crescut,
ajungând în anul 1950 la 240 de membrii. Din acest an, membrii
comunitãþii baptiste au început sã scadã, încât în anul 2000 erau 67
iar în 2010 mai sunt 35 de credincioºi.
Lãcaºul de cult a fost construit în anul 1928, pânã atunci serviciul
religios desfãºurându-se pe la casele unor credincioºi. În acelaºi an ia
fiinþã ºi corul mixt al bisericii. În sfârºit,în anul 1948 este cumpãratã
fanfara. În perioada1941-1943 biserica a fost închisã,dupã care ºi-a
continuat activitatea.
În timp, conducerea bisericii a fost urmãtoarea: Sas Petru,
Catrinþa Simion, Pitaº Petru, Stupan ªtefan, Roºca Ioan, Nistor Teodor,
Marta Mihai, Stana Teodor, Simion Teodor.
Conducerea din anul 2001
Responsabil- prezbiter: Durcãu Ioan
Secretar:Incicãu Ioan
Membrii: Morar Ioan(A lui Nacu),Incicãu Mihai (A lui Laura),
Trif Mihai (A Trifului), Cionea Ioan (A lui Mujoaie)
Pastorii:
Sas Petru din ªomoºcheº, Oalã Avram din Gurba, Victor Teodosie
din Arad,
Catrinþa Simion din ªepreuº, Jula Vasi din Ineu, Ardelean Jacob
din Pecica,
Chisãliþã Avram din Arad, Morar Gãvrilã din Cermei, Bradea
Dumitru din Oradea
Stuparu ªtefan din ªepreuº.
Un eveniment important în viaþa bisericii a avut loc în anul
1999 când au fost botezate 6 persoane, care au trecut la credinþa
baptistã.
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BISERICA CREªTINÃ PENTRICOSTALÃ
Cel mai nou cult în comunã este cultul penticostal, adus în
ªepreuº în 1990 de familia de rromi Stana Mihai(Cioata) din
Covãsânþ. Numãrul de membrii ai bisericii penticostale a crescut de
la o persoanã în 1990 la 110 persoane în 1999. Credincioºii
penticostali sunt în cea mai mare parte rromi cãldãrari.
Pânã la construirea, prin forþe proprii, în 1999, a bisericii
penticostale din localitate, serviciul religios s-a þinut în casa lui Stana
Mihai. Conducãtorul bisericii este ºi azi Stana Mihai, cu toate cã nu
deþine atestat de diacon sau prezbiter.
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CAPITOLUL VI
Învãþãmântul
Înfiinþarea ºcolilor naþionale
în contextul reformismului habsburgic
Corespondenþa dintre Maria Terezia ºi fiul sãu ilustreazã extrem
de clar definiþia pe care Iosif al II-lea o dã toleranþei religioase:
permisiunea acordatã tuturor cetãþenilor care sunt folositori statului
sã posede pãmânturi, sã exercite meserii ºi diverse alte funcþii care
pot aduce avantaje materiale, indiferent de credinþa pe care o
profeseazã. Altfel spus, teoriile absolutismului luminat au la bazã ºi
interese de ordin economic. Mai ales dupã vizita pe care o efectueazã
în Transilvania, în anul 1773, luând contact direct cu realitãþile politice
ºi religioase de aici, Iosif al II-lea aboleºte, gradual, toate practicile
represive la adresa necatolicilor din imperiu ºi suspendã orice formã
de cenzurã civilã ºi religioasã. 99 Desigur, imperialii vizeazã întãrirea
poziþiei Vienei în Transilvania, opunând nobilimii maghiare
tradiþionaliste dezvoltarea economicã, administrativã ºi culturalã a
saºilor ºi românilor. Una peste alta, libertatea religioasã ºi accesul la
învãþãturã aveau sã producã, treptat, o dezvoltare a conºtiinþei
naþionale pentru toate popoarele din imperiu.
Curtea vienezã a decis, la 10 octombrie 1786 sã emitã instrucþiuni
mai amãnunþite cu privire la funcþionarea noilor ºcoli. Înfiinþarea
ºcolilor a fost încredinþatã directoratului ºcolar din Oradea, care, în
99

La 8 iunie 1782, Iosif al II-lea emite Patenta imperialã de abolire a
cenzurii. Cu un an înainte, acordase primul Edict de toleranþã, în octombrie
1781 pentru Austria Superioarã, la 25 octombrie pentru Ungaria, la 27 octombrie
pentru Moravia ºi Styria, la 30 octombrie pentru Boemia, ºa 3 noiembrie pentru
Krajna, la 8 noiembrie pentru Transilvania, 10 noiembrie pentru Galiþia, 12
noiembrie pentru Þãrile de Jos austriece, la 30 martie 1872 pentru Schleswig,
iar la 30 mai 1872 pentru Lombardia. Toate aceste patente, adaptate provinciilor
cãrora se adresau, aparþin ansamblului coerent al politicii iosefine, cunoscut
sub numele de Toleranzpolitik.
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cooperare cu autoritãþile locale ºi cu domnul de pãmânt, trebuiau sã
încheie un contract de parteneriat pentru edificarea ºi susþinerea
acestora. Se prevedea ca învãþãtorul sã aibã pregãtirea metodicã
necesarã ºi sã cunoascã limba germanã. Pregãtirea metodicã urma
sã fie asiguratã prin cursuri specifice, desfãºurate la Timiºoara100 ºi
la Oradea. 101 Salariul învãþãtorului era stabilit printr-un contract
încheiat între direcþia ºcolarã comitatensã102 ºi antistia comunalã103
iar cuantumul acestuia nu se modifica nici dacã învãþãtorul se schimba pe parcurs. În contract se prevedea ca douã-treimi din salariul
învãþãtorului sã fie plãtit în naturã – cereale, fructe, fân, lemne, carne,
paie etc. – iar o treime în bani. Bunurile în naturã erau achitate de
cãtre comunã, evident, prin aportul comunitãþii locale, iar banii erau
asiguraþi de cãtre domnii de pãmânt ºi de direcþia ºcolarã a comitatului.
Deosebit de interesant pentru acea perioadã era faptul cã
învãþãmântul era obligatoriu. Conform instrucþiunilor din anul 1786,
se prevedea necesitatea efectuãrii unui recensãmânt ºcolar, pentru a
se cunoaºte cu exactitate numãrul copiilor de vârstã ºcolarã. De
asemenea, se menþiona necesitatea construirii de ºcoli, dar ºi
obligativitatea pãrinþilor de a-ºi trimite copiii la ºcoalã. Mai mult,
pentru cã în mediul rural majoritatea copiilor erau folosiþi de cãtre
pãrinþi la muncã, autoritãþile imperiale au dispus angajarea pentru
fiecare localitate a unui pãstor, care sã se ocupe cu pãstorirea
animalelor, degrevându-i pe copii de aceastã sarcinã ºi dându-le astfel
posibilitatea frecventãrii cursurilor ºcolare.104
În comitatul Arad au fost înfiinþate, cu aceastã ocazie, un numãr
de patruzeci ºi opt de ºcoli, începând cu luna martie a anului 1789,
când împãratul Iosif al II-lea primeºte contractele privind constituirea
acestora ºi semneazã decretul imperial: Dud, Târnova, Tauþ, Drauþ,
100
Cursurile metodice de la Timiºoara erau susþinute sub conducerea lui
Teodor Iankovics de Minevo.
101
La Oradea, cursurile metodice se desfãºurau sub coordonarea lui Alexe
Vizileci, directorul ºcolilor româneºti neunite, iar mai târziu a succesorului
acestuia, Teodor Abramovici.ªepreuºul, la fel ca toate localitãþile din dreapta
Mureºului – cu excepþia Aradului Vechi – þineau de Oradea, iar cele din stânga
Mureºului, de Timiºoara.
102
Echivalentul Inspectoratului ªcolar Judeþean de astãzi.
103
Echivalentul Consiliului local de astãzi.
104
Arhiva Arhiepiscopiei Arad, Ordinul nr. 50. 164 din anul 1786.
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Nadãº, Mãderat, Mâsca, Curtachier105 , Cherechi106 , Pâncota Veche,
Agriº, Miniºul de Sus, Luguzãu, Chier, Gurba, ªicula, Ineu, Mânerãu,
Aldeºti, Bocsig, Zãrand, Sintea, Otlaca107 , ªiclãu, Pilu Mare, Vãrºand,
Cintei, Nãdab, Miniº, Cuvin, Radna, Covãsânþ, Micãlaca, Talpoº,
Miºca, Cermei, Sepreuº, Apateu, Iosaº, Sebiº, Dezna, Dieci,
Sâmbãteni, Semlac, Pãuliº, Buteni, Bonþeºti ºi Almaº. 108 Au fost tipãrite
contracte ºcolare-tip, pentru toate ºcolile româneºti. În contract nu
era trecut numele învãþãtorului, iar retribuþia acestuia era diferitã de
la o comunã la alta, motiv pentru care învãþãtorii cãutau sã gãseascã
ºcolile comunale cele mai rentabile, care ofereau salarii mai mari,
condiþii mai bune de cazare sau chiar suprafeþe de pãmânt mai mari.
Însã, contrar politici ºi instrucþiunilor imperiale, congregaþia
comitatensã109 arãdeanã anuleazã toate contractele ºcolare încheiate
pânã atunci, începând cu data de 1 mai 1790, blocând în bunã mãsurã
dezvoltarea ºcolilor româneºti din comitat. Era, pe de o parte, o politicã
a autoritãþilor locale maghiare de a sabota reformele imperiale, care
îi ridicau pe românii majoritari din statului de neºtiutori de carte, iar
pe de altã parte, o tendinþã de evitare a sarcinilor de a construi ºcoli
ºi a plãti învãþãtori de cãtre domnii de pãmânt ºi autoritãþile locale
din acea vreme. Efectul acestei mãsuri a fost unul cât de poate de
devastator pentru ºcolile româneºti de la sfârºitul secolului al XVIIIlea, deoarece mulþi învãþãtori, nemaifiind plãtiþi, ºi-au abandonat ºcolile.
Începuturile ºcolii din ªepreuº
Abuzul congregaþiei comitatense arãdene nu a afectat ºcoala din
ªepreuº, unde, într-un document centralizator din anul 1791, aflat astãzi
în arhivele Arhiepiscopiei Aradului, la poziþia 69, gãsim menþionat
primul învãþãtor, Vasile Iacoº (Gacoº), care la acea datã avea 36 de
ani ºi lucra în învãþãmânt de 3 ani110 .
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Chierul de astãzi.
Caporal Alexa de astãzi.
107
Grãniceriul de astãzi.
108
Lupaº Ioan, Iosif al II-lea ºi ºcoalele româneºti din judeþul Aradului, în
Studii, conferinþe ºi comunicãri istorice, Bucureºti, 1928, p. 19.
109
Asemãnãtor Consiliului Judeþean de astãzi.
110
A fost considerat de comisia ºcolarã ca necorespunzãtor din punct de
vedere profesional. Menþiunea de „necorespunzãtor” trebuie cititã fie ca
neavând studii corespunzãtoare, mai ales cã Preparandia arãdeanã încã nu se
înfiinþase, fie cã nu vorbea limba maghiarã etc.
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Numãrul elevilor care frecventau ºcoala din ªepreuº la acea
vreme a fost unul destul de mare – 160 de bãieþi ºi 60 de fete –
disproporþia dintre numãrul bãieþilor ºi fetelor având drept cauzã
mentalitatea din acea perioadã, conform cãreia fetele n-ar avea prea
mare nevoie de carte. ªcoala se gãsea într-o stare destul de modestã,
necesitând un spaþiu mai mare sau renovarea celui existent, iar salariul
învãþãtorului era de 120 de florini anual, lemne ºi carne de vitã,
asigurate din partea comunitãþii.
În 12 noiembrie 1792 în localitate este numit un nou învãþãtor, Florea
Cociuban, originar din Ineu, care în primavara anului 1793 urmeazã
cursurile de metodicã organizate la Oradea.
Durata de ºcolarizare în aceastã perioadã era de 6 ani, de la 6 la
12 ani, iar elevii erau împãrþiþi în douã grupe.
La prima grupã se preda învãþarea literelor, silabisirea,citirea
literelor de tipar,scrierea literelor ºi silabelor, exerciþii simple de
aritmeticã
La grupa a doua se preda religia,citirea, caligrafia, ortografia,
dictarea, cunoºtinþe de moralã,aritmetica ºi compunerea.
Dupã 1810 ºcolile au cunoscut o nouã organizare. Elevii au fost
împãrþiþi pe clase iar la fiecare clasã se studiau anumite materii:
Clasa I:Catehismul mic, Exerciþii intelectuale,Cunoaºterea
literelor, Calcului oral, Scrierea, Oraþii din Octoih.
Clasa a II-a:Catehismul, Citirea din cãrþi morale ºi din Ceaslov,
Citirea maghiarã ºi germanã, Exerciþii intelectuale, Caligrafia,
Gramatica, Ortografia, Dictare, Aritmetica.
Clasa a III-a:Catehismul, Istoria biblicã, Explicarea Evangheliei,
Psaltirea, Aritmetica, Caligrafia, Ortografia ºi scrierea dictando,
Gramatica, Exerciþii intelectuale,Concepte scrise.
În anul 1811 în ªepreuº învãþau 17 elevi. 111
În 8 noiembrie 1816 la ªcoala din ªepreuº este numit primul
director, Stana Teodor. În perioada 1818-1822 învãþãtor în sat a
fost Ion Iluþa. În 1822 în localitate erau în evidenþe 94 de bãieþi
ºi 28 de fete de vârstã ºcolarã. Cursurile au fost însã urmate de
35 de bãieþi.
111
Popiangã, Vasile, Un secol de activitate ºcolarã româneascã în pãrþile
Aradului. 1821-1821, Arad, 1974 ,p. 179
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Anii urmãtori situaþia ºcolarã în localitate este urmãtoarea:
An şcolar

Cl.I

Cl.II

Cl. III

Total

Frecv.
regulată

Frecv.
neregulată

1825/26

4

6

10

20

12

8

1834/35

14

8

8

30

10

20

1843/44

27

13

13

53

Învãþãtorii:
1791-Vasile Iacoº
1792- Florea Cociuban
1810-Diaconu
1818-1822 –Ioan Iluþa
1825-26-Moise Iovuþa
1834-1844- Ioan Suciu
Perioada ºcolarã 1867-1918
În anul 1868, ªepreuºul fãcea parte din reþeaua ºcolarã a
Protopopiatului Chiºineu Criº. La o populaþie ortodoxã de 3159 de
suflete, ºcoala din localitate, construitã în 1854 avea înscriºi 40 de
elevi ºi funcþiona cu un singur învãþãtor, Meletie Suciu absolvent al
Preparandiei din Arad în 1865.
Peste 5 ani, în 1873 lucrurile s-au schimbat în bine din punct de
vedere al ºcolarizãrii. Populaþia ortodoxã, ajunsã la 3915 de suflete,
susþinea financiar douã ºcoli mixte, cea veche ºi una nouã, într-o
clãdire provizorie .
Cele douã ºcoli erau frecventate de 100 de bãieþi ºi de 20 de fete.
Localitatea avea ºi doi învãþãtori, pe Meletie Suciu cu o vechime de
8 ani în învãþãmânt ºi pe Teodor Petraº, cu 2 ani vechime. Salariul
primului învãþãtor era, conform actelor de arhivã de 200 fl. + bunuri
în naturã în valoare de 558 fl iar al celui de al doilea de 250 fl.
+bunuri în naturã în valoare de 478fl. Director ºcolar local era Ioniþã
Pârv. 112
112
Popiangã, Vasile, ªcoala româneascã din pãrþile Aradului în perioada
în perioada 1867-1918, Arad, 1976,p. 131
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La fiecare sfârºit de an ºcolar elevii erau examinaþi de o comisie.
În anul 1880/81 ªepreuºul era centru de inspectorat pentru 8 localitãþi,
inspector fiind preotul Mihai Sturza113 .
Totuºi, dupã cum ne indicã situaþiile ºcolare ale vremii, pânã în
1918, promovabilitatea elevilor din ªepreuº a fost totuºi una scãzutã:
An şcolar

Frecv.

Frecv.

Total

Prez.ex.

1880/81

b

f

Şepreuş I

63

40

103

18

2

20

Ioan Buştea

Şepreuş II

65

43

108

26

4

30

Meletie Suciu

An şcolar

Frecv.

Frecv.

Total

Prez.ex.

1904/5

b

f

Şepreuş I

41

24

65

43

Şepreuş II

55

30

85

50

b

b

An şcolar

Prez.ex.

Prez.ex.

‐

‐

510

Total

Înv.

8

51

George
Barna

14

64

George
Sturza

Total

* două
posturi
vacante

f

elevi

6‐12
Şepreuş

Înv.

f

Total
elevi

1917/18

Total

6‐12
‐

‐

41

George
Sturza

Perioada ºcolarã 1918-1947
O importanþã deosebitã în reorganizarea învãþãmântului a avuto dupã Unire Congresul învãþãtorilor din 1919 de la Sibiu prin care
s-a eleborat un plan de învãþãmânt ºi regulamente administrative unitare
pentru toatã þara.
Dupã noul sistem, ºcolarizarea la cursul primar era de 8 clase, iar
vârsta de ºcolarizare între 6 ºi 14 ani. De asemenea, anul ºcolar
începea la 1 septembrie ºi se termina la 31 mai.
113

108

Arhiva Episcopiei Arad, IV-28-1881

În sfârºit, prin legea învãþãmântului din 26 iulie 1924, ºcolarizarea
începea la 7 ani,durata învãþãmântului devenea de 7 ani iar planul de
învãþãmânt era unul unitar.
În anul ºcolar 1923/24 directorul ºcolii din ªepreuº a fost Teodor
Ardelean. Potrivit foii matricole, materiile de studiu din acea vreme erau
Limba românã – Scriere ºi exerciþii gramaticale
- Citire
- Exerciþii de memorie ºi liberã reproducere
- Exerciþii de compunere
- Exerciþii de intuiþie
Matematicã
Religie
Istorie
Geografie
ªtiinþele fizico-naturale
Dexteritãþi - Caligrafie
- Desen
- Cântul
- Exerciþii corporale ºi jocuri gimnastice
- Lucru manual bãieþi
- Lucrãri practice
- Lucru de mânã fete
Purtarea
Frecventarea
În anul ºcolar 1937/38 în ªepreuº funcþionau 7 cadre didactice
(Dragan Florica- Clasa. I, Mita Elena –Clasa II-a, Bãlan Vasile- Clasa
III-a, Cârstea Nicolae-Clasa IV-a, Henþ Ioan- Clasa V-a, Taºcãu
Constantin-Clasa VI-a, Vizitiu Dumitru-Clasa VII-a) iar director era
Andrei Guþu.
ªcoala era frecventatã de 403 elevi din care au promovat 376 de
elevi ºi au rãmas repetenþi 27. Pe clase, situaþia ºcolarã a fost
urmãtoarea:

109

Clasa

Nr. elevi inscrişi

% frecventau

% promovați

Clasa I

116

86,9%

84,9%

Clasa II‐a

103

81%

88%

Clasa III‐a

93

88,75%

97%

Clasa IV‐a

83

81,5%

98 %

Clasa V‐a

43

86 %

97 %

Clasa VI‐a

15

96%

91%

Clasa VII‐a

20

84,80%

92 %

În anii de rãzboi, ºcoala a continuat sã funcþioneze. În anul
ºcolar 1942/43 au fost înscriºi 290 de elevi iar în anul ºcolar 1943/
44, 319 elevi. Dintre aceºtia au promovat anul 267 de elevi adicã
83,69% iar 20 au abandonat ºcoala.
Localitatea avea 12 cadre didactice: Cârstea Nicolae-învãþãtor gr.
I; Taºcãu Constantin-învãþãtor gr. II; Mita Elena-învãþãtor gr. II; Vinþan
Olivia-învãþãtoare, Bãlan Vasile-învãþãtor definitiv;Popescu Petrinaînvãþãtor profesor;Stana Ioan-învãþãtor definitiv;Halunga Stelaînvãþãtoare;Dragalina Dumitru-învãþãtor încredinþat; Groza Nicolaeînvãþãtor încredinþat.
Prin activitãþile desfãºurate cu multã dãruire, aceºti învãþãtori au
avut, alãturi de preot, un rol deosebit la ridicarea culturalã a localitãþii.
Funcþionarea ºcolii în perioada comunistã
Dupã instaurarea puterii comuniste,învãþãmântul a suferit ºi el
importante modificãri impuse de noua politicã de stat, care urmãrea
formarea omului nou ºi promova în acest scop în ºcoli ateismul
ºtiinþific.
Prin reforma învãþãmântului din august 1948, ºcolile
confesionale ºi cele particulare au fost desfiinþate, învãþãmântul
devenind unul de stat. Au fost scoase materii precum religia ºi
introduse materii noi, menite sã schimbe viziunea asupra lumii
precum bazele darwinismului ºi marxism-leninismul. De asemenea
în ºcoli a început sã se studieze limba rusã.
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Situaþia ºcolarã în primele decenii de comunism a fost urmãtoarea:

Începând cu anul ºcolar 1961-62 învãþãmântul general a devenit
obligatoriu ºi gratuit ºi s-a prelungit la 8 ani. Ulterior învãþãmântul
general s-a prelungit la 10 clase.
Pânã în 1979 când a fost datã în folosinþã actuala ºcoalã, cursurile
de þineau în 5 clãdiri, la care se mai adãuga clãdirea grãdiniþei, care
funcþiona cu un program prelungit.
ªcoala nouã cuprindea 9 sãli de clasã, direcþiunea, secretariat,salã
profesoralã, contabilitate. La acestea se adãugau sala pentru materialul didactic, biblioteca ºi sala pentru pãstrarea materialelor sportive.
În anii 1980-1982 în ºcoalã s-a introdus încãlzirea centralã.
Anul şcolar
Elevi înscrişi
Promovați
Procente
Repetenți
Absențe
Elevii efectuau în fiecare an practicã agricolã abandon
la C. A. P. -ul din
localitate iar banii primiþi de ºcoalã pentru munca prestatã erau folosiþi
1947/48
420
68%
36
98
la dotarea
ºcolii. 286
1953/54
1961/62

390

312

80%

50

28

ªcoala
Generalã
322
295 ªepreuº
90%dupã 1989
27
‐
Dupã 1989 pânã în 1994 interesul elevilor din ªepreuº pentru ºcoalã
a scãzut foarte mult. Acest lucru s-a reflectat atât în numãrul mic de
elevi înscriºi cât ºi în situaþia lor ºcolarã. Dacã pânã în 1989 ºcoala
funcþiona la fiecare ciclu de învãþãmânt cu câte 4 clase paralele, în care
învãþau cam 36 de elevi, s-a ajuns ca într-o clasã numãrul de elevi sã nu
depãºeascã 24 de elevi iar clasele paralele sã disparã. De asemenea, în
anul ºcolar 1989/90 din 314 elevi înscriºi în clasele I-VIII, 111 nu au
promovat clasa. În plus, slaba pregãtire a elevilor a determinat orientarea
celor mai mulþi dintre absolvenþi spre ºcoli profesionale.
Situaþia a început sã se redreseze dupã 1994, când numãrul
elevilor înscriºi la ºcoalã, inclusiv al rromilor creºte din nou.
Astfel în anul ºcolar 1995/96 la clasele I-IV s-au înscris 153 de
elevi iar la clasele V-VIII - 75. Din cei 228 de elevi au promovat
111

clasa 214. În anul ºcolar 1997/98 din 280 elevi înscriºi în clasele IVIII, au fost promovaþi 246.
În 2001 ºcoala funcþiona cu 8 profesori,6 învãþãtori ºi 4
institutoare. Director era Mladin Simion
În anul ºcolar 2009/ 2010 la ªcoalã din ªepreuº I-VIII sunt
înscriºi 62 preºcolari ºi 203 elevi. Unitatea de învãþãmânt are ca
angajaþi 8 institutori, 7 profesori ºi 1 o secretarã bibliotecarã ºi dispune
de 7 sãli de clasã, laborator de fizicã-chimie, salã de sport ºi teren de
sport.
Elevi desfãºoarã o serie de activitãþi extracuriculare precum
serbãri ºcolare( la Crãciun, 1 Martie, 1 Decembrie, sfârºitul anului
ºcolar), excursii, concursuri, întreceri sportive, dans modern, etc.
De asemenea elevii ºcolii din ªepreuº au participat la olimpiade
ºi concursuri ºcolare precum Eurojunior, Cangurul matematicii,
Olimpicii cunoaºterii, ProEducaþia.
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CAPITOLUL VII
Viaþa sportivã
Echipa de fotbal
Terenul de fotbal al comunei a fost amenajat, la iniþiativa unor
tineri (Pavel Ioan, Pârvu Flore,Pârvu Gheorghe,Pârvu Simion, Pârvu
Mihai, Suciu Aurel, Suciu Ioan, Mesar Ioji, Stana Radu, Horga Mihai,
Toma Petru ºi Nistor Petru) în vara anului 1948. Ei au fãcut mãsurãtori,
au curãþat terenul de scaieþi ºi buruieni, au adus porþile cu carul cu
boi.
Dupã 1957 s-au fãcut noi lucrãri. Terenul a fost împrejmuit cu
sârmã, au fost schimbate vechile porþi cu altele noi din þevi groase,
au fost construite vestiarele ºi grupul sanitar.
Primele meciuri de fotbal au fost fãrã competiþie, organizate cu
localitãþile vecine:Satu-Nou, Vânãtori, Cermei, Miºca, Ineu, Chiºineu
-Criº, Zerind.
Componenþa primei echipe de fotbal din ªepreuº a fost
urmãtoarea: Pârvu Simion, Horga Mihai (portari), Eleneac- inginer
GAC, Comandantul unitãþii militare(fundaºi),Toma Petru, Pârvu
Gheorghe,soldat de la unitatea militarã, Pârvu Mihai, Suciu Aurel
(mijlocaºi), Pârvu Flore, Nistor Ioan, Suciu Ioan,Stana Radu
(înaintaºi). Susþinãtorul material al echipei a fost avocatul Pârvu
Teodor.
Deplasãrile echipei la competiþii în satele vecine se fãceau cu
cãruþele.
Dupã 10 ani de activitate, în 1957 echipa s-a desfiinþat. Locul ei a
fost luat de o nouã echipã formatã din : Pintean Teodor, Stana
Teodor(portari), Moº Simion, Suciu Simion,Igreþ Nicolae, Corlea
Ioan(fundaºi), Ganea Ioan, Rediº Simion, Suciu Ioan( mijlocaºi),
Vãlan Ioan, Vãlan Mihai, Toma Petru(înaintaºi). Alãturi de aceºtia
au mai fãcut parte din echipã Pintean Ioan,Sãniuþã Petru, Stana Ioan,
Bulea Simion, Stana Simion, Rediº Petru,Ganea Dorel, Henþ Dorel.
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În perioada 1958-1967 activitatea sportivã din Sepreuº a fost
condusã de Ban Gheorghe, Pârvu Gheorghe,Stana Ioan, Pintean
Ioan,Popa Simion.
Dupã 1958 localitatea a avut pentru o vreme ºi echipã de hambal
formatã din elevi ºi din absolvenþi, antrenatã de profesorul de sport
Hanþ Emerick, care a activat în judeþ.
În 1968 echipa localã de fotbal se schimbã din nou. Noua formaþie
a avut urmãtoarea componenþã: David Ioan,Veliciu Dan, Popa Simion
(portari), Scrob Dorel, Sneider Doru, Petraº Mihai, Iovanovici
Ioan(fundaºi), Mãlãieºi Ioan, Pârvu Ioan, Mladin Claudiu(mijlocaºi),
Suciu Cornel, Mako Andraº (înaintaºi), Marius Ioan, Pavel Florin,
Varga Cosmin (rezerve), Henþ Cosmin, Þârla Ioan, Pintean Ioan,
Ardelean Florin ( juniori).
Conducerea a fost formatã din Stana Simion ºi Veliciu Dan iar
sponsori au fost Stana Benedict ºi Incicãu Ioan.
Activitatea sportivã din localitate a cunoscut performanþe ºi dupã
1990. În anul 1999 a fost înregistratã Asociaþia sportivã „Viitorul”
ªepreuº, care are în dotare terenul de fotbal. Actuala echipã de fotbal
„Viitorul ªepreuº” joacã în Liga 4 onoare. În ultimele meciuri din
iunie-iulie 2010 a înregistrat o serie de victorii în meciurile jucate cu
„Naþionala” Sintea Mare, „Dacia” Beliu ºi „Criºul Alb” Buteni, care
au situat-o în clasament pe locul 7, cu 34 meciuri jucate,16 victorii,
3 egaluri,13 înfrângeri, 85:82 goluri ºi 47 puncte.
În 26 oct. 2008 a fost orgnizat pe terenul de fotbal din ªepreuº un
concurs hipic la care au participat 11 concurenþi, legitimaþi la cluburile
hipice din Ungaria, Iratoºu, Arad ºi Oradea.
Se doreºte pentru viitor amenajarea unui teren cu gazon artificial,
cu nocturnã pentru minifotbal ºi un teren de tenis de câmp.
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CAPITOLUL VIII
Personalitãþi ºepreuºene
Memorandistul Mihai Veliciu (1846-1921)
Unul dintre fruntaºii Partidului Naþional Român din Transilvania,
care s-a impus atât în congregaþia comitatensã arãdeanã, cât ºi în
elaborarea ºi susþinerea Memorandului din 1892 a fost, cu siguranþã,
avocatul ºepreuºean Mihai Veliciu. Nãscut în localitatea ªepreuº la
data de 26 mai 1846, din pãrinþi iobagi, Mihai Veliciu se impune de
tânãr ca un intelectual de marcã, cu o profundã trãire româneascã.
Alãturi de Vasile Mangra, Nicolae Oncu, Roman Ciorogariu, Ioan
Slavici, Octavian Goga, Vasile Goldiº, Ioan Suciu, ªtefan Cicio Pop
ºi atâþia alþi lideri politici români din comitatul Aradului, Mihai Veliciu
reuºeºte sã impunã Aradul pe poziþia de capitalã politicã a românilor
transilvãneni, locul în care se luau cele mai importante decizii
privitoare la lupta românilor pentru drepturi sociale ºi naþionale. Dupã
terminarea studiilor de drept, Mihai Veliciu se reîntoarce în satul natal,
la ªepreuº, unde funcþioneazã ca ºi notar comunal. De pe aceastã
poziþie, militeazã neîntrerupt pentru respectarea drepturilor sãtenilor
ºi, mai ales, pentru folosirea exclusivã a limbii române în administraþia
localã. Exact din acest motiv este ºi destituit din funcþia de notar
comunal, în anul 1876, dupã care se orienteazã înspre profesia
liberalã de avocat, mult mai puþin dependentã de abuzurile
administraþiei maghiare. Evident, ºi de pe aceastã poziþie apãrã
interesele românilor asupriþi, pledând de foarte multe ori fãrã nici un
fel de onorariu pentru þãranii sau comercianþii români din comitat.
Apogeul carierei sale politice îl constituie Memorandul din 1892, pe
care românii transilvãneni îl înainteazã împãratului la Viena. Este
condamnat în procesul Memorandului ºi, alãturi de ceilalþi
memorandiºti români transilvãneni, este condamnat la ani grei de
temniþã. Este închis la Vaþ, alãturi de Ioan Raþiu, Gheorghe Pop de
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Bãseºti, Vasile Lucaciu, Teodor Mihali, Aurel Suciu ºi atîþia alþii.
Întemniþaþi la 27 iulie 1894, detenþia memorandiºtilor se va încheia
la 15 septembrie 1895, când vor fi graþiaþi de cãtre împãrat. În semn
de mulþumire pentru actul graþierii – cu toate cã fãcuserã aproape un
an ºi jumãtate de temniþã – memorandiºtii sunt îndemnaþi sã
alcãtuiascã o scrisoare de mulþumire adresatã împãratului. Acest
îndemn venea ºi dinspre Bucureºti, deoarece se considera cã regele
Carol I avusese un rol major în eliberarea memorandiºtilor, graþie
intervenþiilor sale pe lângã împãratul Franz Iosif în urma întâlnirii
celor doi de la Ischl, din 9-10 august 1895. Singurul memorandist
care refuzã aceastã umilinþã este Mihai Veliciu, toþi ceilalþi semnând
scrisoarea de mulþumire. ªepreuºeanul Mihai Veliciu vedea lucrurile
altfel, cu mai multã demnitate, ºi nu înþelegea de ce trebuie sã-i
mulþumeascã aceluiaºi împãrat care, la momentul 1892, refuzase sãi primeascã pe peþiþionarii români cu Memorandul la tron ºi îi lãsase
„la mâna” autoritãþilor de la Budapesta. Revenit în libertate, avocatul
Mihai Veliciu se implicã mai departe în luptele politice ale românilor
transilvãneni, inclusiv în ultmii ani de viaþã când, imobilizat într-un
scaun cu rotile, este consultat totdeauna în marile decizii politice,
culturale sau economice de cãtre noua generaþie de conducãtori ai
Partidului Naþional Român. Trece la cele veºnice în data de 26 aprilie
1921, ajungând sã trãiascã împlinirea visului pentru care a luptat
vreme de o viaþã, înfãptuirea Unirii celei Mari de la 1 Decembrie
1918.
Pornit de jos, dintr-o familie de iobagi ºepreuºeni, Mihai Veliciu
urcã treptele ierarhiei sociale pânã aproape de vârf, fãrã sã uite nici
o clipã locul ºi, mai ales, starea din care a plecat. Mãrinimos cu cei
nãpãstuiþi, ferm cu semenii de luptã politicã ºi intransigent cu rivalii
politici, Mihai Veliciu rãmâne în istoriografia româneascã ca fiind
singurul memorandist care nu s-a închinat nici mãcar împãratului.
Un ºepreuºean get-beget, care, ºtiindu-se cu dreptatea în mânã,
preferã sã cadã pe câmpul de luptã, decât sã facã fel de fel de concesii
umilitoare duºmanului. La fel ca ºi predecesorii sãi, iobagii ºepreuºeni
de la 1824, pe mãsura alegãtorilor ºepreuºeni, contemporani lui, din
1903, pe care îi apãrã gratuit în interminabilele procese ºi recursuri
la care au fost supuºi, sau dupã cum îi vor urma pilda ºi descendenþii
sãi, ºepreuºenii neînduplecaþi din august 1949. Iatã de ce, Mihai
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Veliciu rãmâne o personalitate emblematicã pentru locuitorii comunei
ªepreuº ºi este pãstrat la loc de cinste în memoria contemporanilor.
Preoteasa Ersilia Sturza (1853-1937)
Aºa cum am menþionat deja, de numele Ersiliei Sturza, soþia
preotului Mihai Sturza din ªepreuº se leagã începuturile activismului
feminin românesc în judeþul Arad. Ersiliei Sturza i se datoreazã
colecta fãcutã pentru ostaºii de la Plevna din timpul rãzboiului de
independenþã, din anul 1877, în care intrase România. Dupã modelul
apelului lansat de femeile din Sibiu, aceastã preuteasã de þarã din
ªepreuº a publicat în presa arãdeanã un apel intitulat „Adresã
filantropicã cãtre femeile române” în care aratã cã„lupta o þin românii
ºi noi suntem române”, îndeamnând aºadar „pe fiecare românã
adevãratã sã facã sacrificii ºi sã ofere dupã putinþã pentru ajutorarea
bravilor ostaºi din România. ”114
Organizate într-un comitet, activitatea femeilor din zonã, de întrajutorare a rãniþilor români de peste Carpaþi, apare consemnatã în
revista „Gura satului”115 . Printre cele care au rãspuns apelului, fãcând
donaþii individuale, s-au numãrat Zoe Mihãlþan, Ileana Roºu ºi
Iudita116 , soþia vice notarului comitatens Gheorghe Secula. Ca recunoaºtere a aceastei activitãþi de colectare de materiale pentru ostaºi,
preoteasa Elena Þãranu din Lipova ºi Ana Moga, nãscutã Bologa,
din Arad au fost decorate în 1879 de Crucea Roºie din România cu
„Crucea Doamna Elisabeta” 117 . Pentru gestul ei,în semn de
recunoºtinþã, la aniversarea a 120 de ani de la rãzboiul de
independenþã, a fost bãtutã o medalie cu chipul Ersiliei Sturza.
În spatele acestui patriotism românesc al Ersiliei, inoculat în casa
pãrintelui ei, preotul Magdu din ªoimoº, se ascundea însã ºi o mamã
care, rãmasã în 1891 vãduvã, s-a luptat, din puþina-i avere sã-i ridice
ºi sã le dea o educaþie româneascã. Fiul ei cel mare, Marius Sturza îºi
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Biserica ºi ºcoala din 5/ 17 iunie 1877. vezi Alexandru Roz,Ecoul
rãzboiului de independrenþã din 1877-1878 în pãrþile Aradului, în Ziridava,V,
Arad, 1975, p. 46.
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Gura satului nr. 9, din 15/27 mai 1877, p. 33
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Fiica preotului Petru Truþã din Crica,unul dintre tribunii lui Axente de la
1848-1849.
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Biserica ºi ºcoala, anul III, nr. 3 din 13/25 ian. 1879,p 22-23.
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amintea, peste ani : „Iubirea de neam ºi jertfa pentru neam era temelia
pe care se baza toatã educaþia noastrã de acasã (... ) mama ne alinta,
liniºtea, ºi încuraja, când nu mai putea cu cântece ºi poveºti din popor”.
Prof. univ. dr. Marius Sturza(1876-1954)118
Marius Sturza, cel mai mare dintre cei ºapte copiii ai preotului
Mihaiu Sturza ºi al Ersiliei Sturza, s-a nãscut în anul în 27 aug. 1876
în satul ªepreuº. Primele clase l-a fãcut în ºcolile româneºti ºi
ungureºti din localitate ºi din satul vecin Vãdas. Rãmas orfan de
tatã, la 14 ani, a fost ajutat în formarea sa profesionalã de unchiul
sãu- fratele adoptiv al mamei- medicul Ioan Hozan, care îi va fi un
adevãrat model: „Eu am trãit în apropierea sa, în familia sa, de la
vârsta de 10 ani, din anul 1886 pânã în anul 1901... El mi-a fost
educator, pãrinte, îndrumãtor, dar înainte de toate-prieten. ”119
De la 15 ani pânã la terminarea universitãþii a beneficiat de burse
de studii, mai întâi de la fundaþia Elena Ghiba Birta iar în continuare
de la fundaþia Gojdu. Liceul l-a început la Freiwaldau în Silizia, unde
trãia unchiul sãu, Ioan Hozan, dar dupã un an „este adus acasã”
fiindcã începea sã uite limba româneascã ºi îºi continuã studiile la
Liceul românesc din Beiuº, ºi la vestita ºcoalã ºagunianã de la Braºov
unde face anii III-VIII ºi îºi susþine, în 1895, bacalaureatul. La acea
vreme românii din imperiu considerau Braºovul „focarul naþionalismului intransigent”, ºcoala de aici fiind pe lista opþiunilor
cãrturarilor ardeleni. 120
Studiile de medicinã le-a fãcut la Viena, unde a luat contact cu
colonia româneascã ºi cu tineretul grupat în jurul „României June”:
„În timpul studiilor mele universitare tinerimea românã de
pretutindenea, în special însã cea din Transilvania,se gãsea în faza
de ascensiune ºi afirmare naþionalã,la care luau parte cu mare
entuziasm ºi studenþii din Viena. În jurul României June se grupase
tot ce era mai bun ºi mai select din tinerimea de acolo. Membrii
118
Gh. Mamularu, Marius Sturza-35 de ani de la moartea sa, Viaþa medicalã,
vol. XXXVI, 1989, nr. 11, p. 523-526
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Prof. univ. dr. medicinã Marius Sturza,Doctorul Ioan Hozan. Schiþã
biograficã, Ediþie îngrijitã de Dan Demºea, Arad. 1996. p. 36
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ªi sora lui Marius Sturza, Ersilia Sturza apare în anul 1888/89 ca internã
la ºcoala andreianã din Braºov. Vezi Tribuna,1-15 iulie 1889, nr. 13-14, Sibiu.
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societãþii,între care se gãsea în acel timp ºi Iuliu Maniu,desvoltau o
activitate foarte intensã ºi lãudabilã pe teren naþional ºi politic. Luam
parte dimpreunã cu colegii mei la cele mai multe adunãri politice...
Erau vremuri frumoase ºi înãlþãtoare. ”
În urma activitãþii desfãºurate a fost ales secretar, casier iar în
anul 1898/ 1899 preºedinte al Societãþii literare România Junã.
Dupã 1990,când s-a înfiinþat Clubului Român din Viena, Marius
Sturza va þine ºi aici numeroase conferinþe cu subiecte naþionale,
sociale ºi medicale.
În anul 1901 obþine titlul de doctor în medicinã ºi dupã o
încercare nereuºitã de a primi numirea de medic secundar la spitalul
din Arad, rãmâne în Austria unde preia conducerea sanatoriului
Wällichhof. Locuieºte însã la Viena, unde continuã sã se implice în
viaþa comunitãþii româneºti.
Astfel, în anii 1906-1908, alãturi de alþi intelectuali români din
capitalã, a fãcut demersuri pentru înfiinþarea unei capele ºi ridicarea
unei biserici ortodoxe române la Viena. Capela a luat fiinþã în anul
1907 într-un palat de pe Löwelstrasse,121 Marius Sturza fiind numit
secretarul ºi casierul comitatului parohial.
Prin colecte au adunat 150. 000 coroane iar primarul Vienei le-a
oferit un teren viran pentru construirea bisericii însã rãzboiul a
impiedicat realizarea acestui vis al celor din colonia românã.
În februarie 1919 Marius Sturza lasã totul ºi se pune la dispoziþia
Consiliului dirigent din Sibiu, care îl numeºte consilier de resort în
probleme sanitare. În acestã calitate se va ocupa, vreme de 3 ani,
împreunã cu prof. Haþeganu de organizarea sanitarã a Ardealului.
Dar din 1922 lucrurile se schimbã. Omul care a lasat o carierã
strãlucitã la Viena pentru a-ºi servi cu cunoºtinþele sale neamul se
vede numit medic secundar la Aiud. Dezamãgit ºi bolnav se întoarce
la Viena, cu posibilitatea de a conduce pe timp de varã staþiunea
Sovatã, pe care o modernizeazã.
În 1934 ajunge prin concurs profesor titular la Catedra de
Balneologie ºi Fizeoterapie a Universitãþii din Cluj.
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Informaþiile provin dintr-un curriculum vitae scris de Marius Sturza,
utilizat de autorul articolului. vezi Valeriu L. Bologa, ,Un medic român
ardelean:Profesorul Marius Sturza, Transilvania, Sibiu, 1942, p. 37-58
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Academia Românã, a cãrui membru devine între timp îi dã sarcina
ca împreunã cu Cezar Popovici sã instaleze serviciul fizioterapeutic
la spitalul Elias din Bucureºti.
De-a lungul vieþii a scris numeroase studii de specialitate. Pentru
meritele sale pe lângã titlul de membru al Academiei Române, a fost
numit membru al Academiei de Medicinã ºi al Societãþii Internaþionale
de Hidrologie.
Este o mândrie pentru þara ºi pentru localitatea în care s-a nãscut.
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CAPITOLUL IX
ªepreuºul azi
Schimbãrile care au avut loc în ultimii ani 20 de ani determinã o
permanentã reconfigurare a localitãþilor atât din punct de vedere
economic cât ºi cultural.
Desfiinþarea C. A. P. -ului
Desfinþarea C.A.P.-ului s-a fãcut în comunã în decembrie 1989.
Comisia de lichidare a avut ca preºedinte pe Vidican Ioan, secretar pe
Stana Florica ºi membrii Incicãu Petru, Velici Ioan.
Clãdirea CAP-ului a fost predatã primãriei, bunurile materiale
au fost vândute la licitaþie locuitorilor comunei, iar animalele din
inventar au fost predate membrilor coperatori, cotã parte din
patrimoniul CAP. La fel ºi banii rezultaþi din vânzarea bunurilor
materiale.
Aplicarea Legii fondului funciar Nr. 18/91
La 31 ianuarie 1991 s-a consituit ºi la nivelul comunei ªepreuº
o comisie comunalã formatã din 28 de persoane, din care unii
nominalizaþi de lege, prin funcþiile pe care le deþineau ºi alþii aleºi,
care sã punã în aplicare legea de restituire a pãmântului foºtilor
proprietari.
Dupã preluarea cererilor ºi analizarea balanþei fondului funciar
s-a trecut la întocmirea anexelor cu persoanele îndreptãþite sã
primeascã teren conform legii. În urma unei adunãri populare din
septembrie 1991 s-a hotãrât punerea în posesie a foºtilor proprietari
pe cât posibil pe fostele amplasamente. În absenþa unor topografi sa mai hotãrât ca provizoriu sã se parceleze suprafaþa comunei în
iugãre, ca persoanele îndreptãþite sã-ºi poatã lucra pãmântul. Aceastã
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situaþie s-a prelungit pânã în 1996, când în urma alegerilor comisia
comunalã de aplicare a Legii fondului funciar a fost reactualizatã. În
sfârºit din 1996 au început mãsurãtorile terenului comunei cu oameni
specializaþi, întâi cu unul, iar din 1997 cu doi topometriºti, pe lângã
Jula Ioan ºi Dudãu Sebastian, în urma activitãþii cãrora s-a început
punerea oamenilor îndreptãþiþi la pãmânt în posesie definitivã.
În anul 2001 situaþia fondului funciar al comunei ªepreuº a fost
urmãtoarea:
Teren agricol: 5271 ha din care teren arabil: 4057 ha
pãºuni : 1051 ha
fâneþe : 163 ha
Fond forestier:4,15 ha
Vatra satului: 269 ha, din care zonã construitã: 119 ha
Ape, bãlþi, drumuri:238 ha
Din aceste suprafeþe :
Proprietatea Primãriei: 1180 ha
Proprietatea cultelor:5 ha
Proprietatea Ministerului Educaþiei: 3 ha
Propritate privatã individualã: 4083 ha.
Proprietatea asupra fondului funciar:
Suprafaþa pusã definitiv în posesie 3191 ha - 80%
Titluri eliberate: 366 -20%

Revitalizarea economiei
Agricultura
Dupã retrocedarea pãmânturilor, în ªepreuº s-a înfiinþat ºi o
Societate agricolã cu personalitate juridicã care a avut în exploatare
între 50- 850 ha, însã aceasta pe parcurs s-a desfiinþat.
Tot dupã 1990 s-a înfiinþat în localitate S. C. Agromec S. A. care
deþinea în 2001 16 tractoare ºi maºini agricole ºi 11 combine, deservite
de 16 angajaþi. O parte din utilajele existente la înfiinþare au fost
vândute producãtorilor individuali.
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ªepreuºenii îºi lucreazã propriile pãmânturi, de 2,5-5 ha individual
însã costurile de chimizare ºi achiziþionarea de seminþe selecþionate
se ridicã pentru 1 ha la peste 200 roni, pe care foarte rar îi scot din
producþia obþinutã.
Activitãþile specifice au rãmas agricultura,legumicultura,
creºterea animalelor ºi apicultura.
Efectivele animale în comunã sunt urmãtoarele:
Bovine 913
Porcine 3087
Ovine 3458
Comuna are 2 tauri de montã, 6 vieri de montã ºi 2 armãsari de
montã
Intreprinderi mici ºi mijlocii, prestãri de servicii, comerþ
În urma privatizãrii în localitate au apãrut o serie de întreprinderi
mici ºi mijlocii, unitãþi de prestãri servicii ºi unitãþi comerciale, care
asigurã locuri de muncã pentru o parte din locuitorii comunei.
Întreprinderile de producþie:
Romimplet- profilatã pe împletituri de nuiele cu 15 salariaþi
Romprestãri( moara) cu 3 salariaþi-a funcþionat pânã în 2006
Agromec SA- prestãri servicii agricole cu 15 salriaþi
Tricotex Orizont SRL- confecþii tricotaje cu 13 salariaþi
Alix Impex- confecþii tricotaje cu 10 salariati
Secþia Prodmed- 50 salariaþi
Ovinex Prod S. R. L. -carne ovine
Amina Comptext SRL- în 2008 7 salariaþi
Comerþ ºi alimentaþie publicã
SC. Cris- 8 angajaþi
SC Iris-8 angajaþi
SC Venus-2angajaþi
SC Drill-3 angajaþi
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EVENIMENTE IMPORTANTE
Vizita preºedintelui Traian Bãsescu la ªepreuº
La invitaþia primarului Incicãu Simion, în 22 august 2009, cu ocazia
comemorãrii Rebeliunii anticomuniste din ªepreuº, din 1949,
localitatea a fost vizitatã de preºedintele României, Traian Bãsescu.

Preºedintele României, Traian Bãsescu la ªepreuº(2009)

În urmã cu 60 de ani, 5 ºepreuºeni au fost împuºcaþi, 57 au fost
arestaþi, 40 au fost condamnaþi la ani grei de temniþã iar 2 familii au
fost deportate în Dobrogea.
În memoria celor care s-au opus colectivizãrii, plãtind cu viaþa
sau cu libertatea, P. S. Timotei, Arhiepiscopul Aradului, împreunã cu un
sobor de preoþi ºi diaconi, a þinut o slujbã de pomenire, la care a
participat ºi preºedintele þãrii. El a propus ºepreuºenilor sã întocmeascã
un memoriu pentru ca ªepreuºul sã devinã localitate martir. Totodatã
s-a sfinþit fundaþia viitorului monument al martirilor rebeliunii
anticomuniste.
Preºedintele României a primit din partea ºepreuºenilor o diplomã
de cetãþean de onoare al ªepreuºului ºi o iconiþã.
În prezenþa a 2000 de oameni, ziua a continuat cu un spectacol
la care au participat mai mulþi soliºti ºi formaþii de dansuri populare.
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ANEXE

Anexa 1
Conscriptio Domestica Inclyti Comitatus Aradiensis etquidem
Processus Zarandiensis Anno 1746 (Fascicul I, Anexa II)
Sepros
1. Judex: Faor Gavrilla
2. Szabo Vaszilie, iobag, are 2 fii de peste 16 ani, are 2 vaci, 2
cai ºi 14 porci ºi 20 de cubuli de semãnãturã. Are ºi 10 stupi de
albine.
3. Mik Ignat, iobag, are 2 boi, 2 vaci, 3 porci ºi 16 cubuli de
semãnãturã.
4. Pintye Gyorgy, iobag, are un frate major, care locuieºte cu el
în gospodãrie, 3 vaci, 2 cai, 4 juninci, 2 porcci ºi 7 cubuli de
semãnãturã.
5. Zaha Lazãr, iobag, are 4 boi, 4 vaci, 2 cai, 5 porci ºi 25
cubuli de semãnãturã. Are 2 stupi de albine ºi 2 mori pe apã, cu o
roatã fiecare.
6. Mokan Togyer, iobag, menþionat ºi ca subhospites, are 1 bou,
2 porci ºi 11 cubuli de semãnãturã.
7. Prf Petro, iobag, menþionat ºi ca subhospites, are un frate
major care locuieºte cu el în gospodãrie, 4 boi, 3 vaci, 2 cai, 2 junci,
6 porci ºi 27 cubuli pentru semãnãturã. Are ºi 10 stupi de albine.
8. Roska Ilie, iobag, are un frate major care locuieºte cu el în
gospodãrie, 2 boi, 1 vacã, 1 cal, 3 porci ºi 12,5 cubuli de semãnãturã.
Are 1 stup de albine.
9. Mik Jooan, are un fiu peste 16 ani, 2 boi, 1 vacã, 3 porci ºi
17 cubuli de semãnãturã.
10. Ganya Joon, iobag, are 1 vacã, 1 cal, 1 junincã ºi 8 cubuli
de semãnãturã.
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11. Borka Ignat, iobag, are 1 vacã, 1 cal, 3 porci ºi 12 cubuli de
semãnãturã.
12. Perf Gabor, iobag, menþionat ºi ca subhospites, are 2 boi, 3
vaci, 3 cai, 3 junci, 3 porci ºi 19 cubuli de semãnãturã.
13. Poan Miklos, iobag, are un fiu peste 16 ani, 2 boi, 1 vacã, 1
cal, 4 porci ºi 16 cubuli de semãnãturã.
14. Szturz Milinko, iobag, are 2 vaci ºi 5 cubuli de semãnãturã.
15. Laza Domitro, iobag, are 2 boi, 2 vaci, 2 porci ºi 13 cubuli
de semãnãturã. Laza Domitro are ºi un cazan de fiert þuicã.
16. Szucs Onyika, iobag, are un fiu peste 16 ani, 2 boi, 2 vaci, 1
cal, 1 junincã, 6 porci ºi 17 cubuli de semãnãturã.
17. Petrucz On, iobag, are 1 vacã ºi 1 cubul de semãnãturã.
18. Petrucz Ursz, iobag, are 1 bou, 2 vaci, 2 porci ºi 11,5 cubuli
de semãnãturã.
19. Philip Joon, iobag, menþionat ºi ca subhospites, are 2 boi, 2
vaci, 2 porci ºi 8 cubuli de semãnãturã.
20. Martha Mihaly, iobag, are 2 vaci, 1 junincã ºi 3 cubuli de
semãnãturã.
21. Argylan Iszpasz, iobag, are 2 cubuli de semãnãturã.
22. Burka Oon, iobag, are 1 junincã, 1 porc ºi ½ cubuli de
semãnãturã.
23. Stursz Jion, iobag, are 2 boi, 2 vaci, 1 cal, 6 porci ºi 116
cubuli de semmãnãturã.
24. Halingo Gyorgy, iobag, are 2 boi, 1 vacã ºi 2 cubuli de
semãnãturã.
25. Szelecsan Titila, iobag, are 2 boi, 1 vacã ºi 2 cubuli de
semãnãturã.
26. Kozma Domitro, iobag, are un fiu peste 16 ani, 1 vacã, 1
cal, 1 junc, 3 porci ºi 2 cubuli de semãnãturã.
27. Toma Mihaly, iobag, are un fiu peste 16 ani, 2 boi, 3 vaci, 1
cal, 3 junci ºi 11 cubuli de semãnãturã.
28. Forkos Mihaly, iobag, are 2 vaci, 2 porci ºi 5 cubuli de
semãnãturã.
29. Hencz Mihaly, iobag, are un frate major care locuieºte în
gospodãrie, 2 boi, 2 vaci, 1 cal, 5 porci ºi 11 cubuli de semãnãturã.
30. Velan Petro, iobag, are 1 vacã.
31. Zaha Petro, iobag, are un fiu peste 16 ani, 1 vacã, 1 junincã, 4
porci ºi 3 cubuli de semãnãturã.
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32. Miszto Kosztin, iobag, are un fiu peste 16 ani, 1 junincã, 2
porci ºi 4 cubuli de semãnãturã.
33. Perf Mihok, iobag, are 1 cal, 1 porc ºi 2 cubuli de semãnãturã.
34. Argylan Gavrilla, iobag, menþionat ºi ca subhospites, are 2
boi, 1 vacã, 1 junc, 1 porc ºi 5 cubuli de semãnãturã.
35. Velis Kosztyin, iobag, are un fiu peste 16 ani, 2 boi, 1 cal, 1
junincã, 2 porci ºi 6 cubuli de semãnãturã. Are ºi 1 stup de albine.
36. Szelecsan Toma, iobag, are 1 vacã, 1 porc ºi 2 cubuli de
semãnãturã.
37. Burka On, iobag.
38. Bogya Gavrilla, iobag, este menþionat ºi ca subhospites, are
1 bou, 1 vacã, 1 cal ºi 4 cubuli de semãnãturã.
39. Szabo Domitro, iobag, are un fiu peste 16 ani, 2 boi, 2 vaci,
2 porci ºi 7 cubuli de semãnãturã.
40. Sztana Jurka, iobag, are 2 boi, 1 cal, 1 juncã, 5 porci ºi 7
cubuli de semãnãturã.
41. Szelesian Simeon, iobag, are 1 vacã, 2 cai, 3 porci ºi 7 cubuli
de semãnãturã.
42. Hora Gyorgy, iobag, are un frate major, care locuieºte cu el
în gospodãrie, 2 boi, 1 vacã, 1 cal, 4 porci ºi 8 cubuli de semãnãturã.
Are ºi 3 stupi de albine.
43. Groza Joon, iobag, are 1 vacã ºi 7 cubuli de semãnãturã.
44. Martha Joon, iobag, are 2 boi, 1 vacã, 1 cal ºi 6 cubuli de
semãnãturã.
45. Sztur Szav, iobag, are un frate major, care locuieºte cu el în
gospodãrie, 2 boi, 1 vacã ºi 4 cubuli de semãnãturã.
46. Mersze Szav, iobag, are un fiu peste 16 ani, 2 boi, 1 vacã, 1
porc ºi 6,5 cubuli de semãnãturã.
47. Morgus Joon, iobag, are 1 porc ºi 9 cubuli de semãnãturã.
48. Vigykan Joon, iobag, are 2 boi, 1 vacã, 2 porci ºi 9 cubuli
de semãnãturã.
49. Sztana Petro, iobag, are 2 boi, 1 vacã ºi 5 cubuli de
semãnãturã.
50. Heregyo Kracson, iobag, are 2 vaci, 1 cal ºi 1 cubul de
semãnãturã.
51. Dubo Mark, iobag, are 2 boi ºi 1,5 cubuli de semãnãturã.
52. Morar Joon, iobag, are 1 vacã, 1 cal, 4 porci ºi 2 cubuli
de semãnãturã.
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53. Mercse Matyoc, inquilini.
54. Mercse Joon, inquilini, are 1 cal.
55. Sztana Mark, iobag, menþionat ºi ca subhospites, are 2 boi,
3 vaci, 1 cal, 2 junci, 2 porci ºi 17 cubuli de semãnãturã.
Total ªepreuº: 51 de iobagi menþionaþi, 7 subhospites, 2 inquilini,
6 fraþi care locuiesc împreunã, 12 copii peste 16 ani, 61 de boi, 68
de vaci, 32 de cai, 24 de junci, 112 porci ºi 385,5 cubuli de
semãnãturã. (Spre comparaþie, Apateul este menþionat cu 46 de
iobagi, 2 subhospites, 1 inquilin, 4 copii peste 16 ani, 2 fraþi care
locuiesc împreunã, 39 de boi, 58 vaci, 23 cai, 3 junci, 82 porci ºi
232 cubuli de semãnãturã).
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Anexa 2
Documente de arhivã122
Comuna SEPREUS
ISTORICUL REBELIUNII DIN COMUNA ªEPREUª
ªi în aceastã comunã, acþiunea de rebeliune a fost organizatã de
burghezie care a infiltrat agitaþia în rândurile oamenilor sãraci, care fiind
îndopaþi cu bãuturã au participat în ceva mãsurã ºi ei la aceastã acþiune.
Aceastã acþiune a fost bine organizatã având legãturã cu
comunele Apateu, Somoscheº ºi cu celelalte care au fost în acþiune.
În fruntea acþiunii au fost urmãtorii:
Stana Simion, zis Nanci, Stana Ioan, zis Bândeþ, Pârþan Petru al
pãrtanului, Selejan Ioan, Purcã Teodor, Engheldorf Adam, Horga
Mihai, Sârbu Ioan, Stana Petru, Incicãu Mihai, Pârvu Ioan, Pârvu
Teodor ºi Stana Ioan.
Aceºtia, conduºi de avocatul Pârvu, un epurat ºi preotul ortodox
ªtefãnuþ Ioan, care a fost PNÞ ºi au avut legãturi cu burghezii din
comunele vecine care era în legãturã cu ceva partizani din munþi.
Capii mai sus amintiþi au avut ºedinþã pentru a pregãti acþiunea
lor, duminicã dimineaþa. Aici s-a spus ca sã nu se dea nici o cotã ºi
când va veni cineva din partea partidului ca sã prelucreze colectãrile,
sã nu fie lãsaþi, ci sã se înceapã acþiunea.
Aceasta s-a ºi întâmplat cãci în dupã masa zilei de 31 VII 1949
în timp ce un delegat prelucra felul cum vor urma sã fie plãtiþi
muncitorii de la batozã, capii instruiþi pentru acþiune au început a
împinge lumea peste delegat. Reacþiunii i-a reuºit ca sã antreneze ºi
masele sãrace în acþiunea lor ºi nu au lãsat delegatul sã vorbeascã.
Stana Simion, zis Nanci, a început sã batã pe delegatul
comitetului judeþean, care a scãpat fugind, dar a fost prins din nou,
bãtut ºi schingiuit ºi apoi aruncat într-o apã, crezând cã este mort.
Reuºind acest început, oamenii fiind cu capul plin de beuturã
cãci capii rebeliunii au avut grijã sã le dea de bãut ºi oamenilor sãraci,
au început sã strige pe stradã lozinci cu caracter fascist.
122

Documente de arhivã puse la dispoziþie de Dr. Lucian Petraº
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Apoi s-a procedat la dezarmarea miliþiei, au rupt firele de telefon,
au rupt mâna la acea femeie; apoi au mers ºi au spart cooperativa,
devastând-o, iar bãutura din cooperativã au dat-o populaþiei sãrace
pentru a o îmbãta. Apoi masele cu Stana în frunte au mers la ferma
de stat ºi i-au dat foc. Apoi au devastat locuinþa notarului, a fostului
primar. De aici au mers la secretariatul org. de bazã din comunã
învãþãtorul Lupu Ioan, care abia a scãpat el ºi cu soþia din ghearele
lor. De aici au plecat la Primãrie, au scos portretele conducãtorilor
regimului actual ºi arhiva ºi i-au dat foc.
Venind armata în camioane, fiind bine organizaþi, au tras
clopotele în semn de alarmã, ºi au þinut piept acestora, reuºind sã-i
dezarmeze.
Vinovaþii nu au putut sã fie prinºi decât abia la ziuã, dar mulþi
dintre capii acestora au scãpat fugind, ºi sunt puºi în urmãrire. Armata
care a venit ulterior a reuºit sã-i liniºteascã ºi sã prindã pe mulþi
vinovaþi dintre comunã.
CUM A DECURS REBELIUNEA ÎN COMUNA ªEPREUª
În ziua de 31 iulie 1949, la orele 3 dupã masã, a fost convocat
Sindicatul Agricol, în vederea stabilirii muncitorilor angajaþi la batoze.
ªedinþa s-a þinut în localul Primãriei. La aceastã ºedinþã s-a putut
observa cã a luat parte o sumedenie de chiaburi ºi codiþele lor de
topor care cãutau sã dezbine ºi sã-i încurajeze pe muncitorii angajaþi
la batoze. În acest timp a venit o nuntã la primãrie pentru a se cununa
tineri. Plecând nunta, s-a împrãºtiat toatã adunarea sindicaliºtilor.
Delegatul din partea judeþenei, tov. Balaº a plecat spre casã, în drum
lângã fierãria lui Korpanai Iosif l-a întâmpinat o gloatã de oameni, care
se legau de anumite probleme, strigând în gura mare cã nu au pâine. La
un moment dat, au apãrut în faþa lor angajaþi ai Gospodãriei de Stat ºi
atunci întreaga gloatã a ridicat pumni în sus, înjurându-i ºi strigând cã
le vine trândul acuºi. N-a durat 5 minute pânã când delegatul tov. Bãlaº,
vãzând situaþia, a luat-o la fugã spre Primãrie ºi spre ieºirea din sat la
moarã. În acel moment, întreaga gloatã s-a luat dupã dânsul, mobilizând
tot tineretul de la sala de joc prin capul de rebeliune Stana Simion zis
Nanci ºi fost proprietar al sãlii de joc Stana Ioan cârciumarul, iar la
strigãtele lor „Dupã el” ºi „Jos Comuniºtii” a apãrut de pe toate strãzile
lume, bãrbaþi ºi femei, care alergau toþi spre locul unde bãtea pe tov.
Balaº lângã podul de la moarã.
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În acel moment, miliþia fiind anunþatã, a venit o patrulã de 3
miliþieni cãlãri dinspre Chiºineu Criº, iar rebelii vãzându-i printr-o
manevrã, i-au înconjurat, dezarmându-i ºi luându-i la bãtaie, le-au
luat caii ºi s-a îndreptat tot convoiul spre Gospodãria Agricolã de
Stat, în fruntea lor era Stana Ioan, zis Bãndeþ, Stana Simion, zis Nanci,
Ianoº Ioan a lui Dolgoiu, Roºca Floare a Gogoji, Laza Teodor nr.
117, Blidar Teodor nr. 9, Roºca Flore a Gâscuþã nr. 915, Stana Petru
zis Bãndeþ ºi tot convoiul dupã el unde s-a început devastarea. Dupã
ce a terminat cu C. A. S., a pornit spre Cooperativã, poºtã ºi primãrie
unde a fãcut devastãri complete, dând foc arhivei la primãrie,
distrugând telefoanele, iar în cooperativã au furat tot ce s-a gãsit.
S-au format apoi echipe de agitaþie în comuna unde a pornit cu
toba, iar unii au tras clopotele în dungã pentru alarmã. Toatã noaptea
au cutreierat satul, devastând pe Stana Gheorgje, Stana Teodor, Ban
Mihai ºi Compas Iuliu, fost notar. În acea noapte, lumea fura lucrurile
de la C. A. S. Cooperativã, de la tov. de mai sus, iar o parte erau
agitatori unde striga facem lume nouã ºi cine nu va veni mâine
dimineaþã cu: sapã, furcã, topor, coasã sã omorâm pe comuniºti va fi
împuºcat pe loc.
Tot în acea noapte, fostul cântãreþ de la bisericã, Sas Ioan, care
acum este arestat, a avut o echipã care cânta pe strãzi „Deºteaptã-te
române” ºi „Trãiascã regele”.
Iar dimineaþa au început sã tragã clopotele din nou de alarmã ºi
oameni cu unelte s-au adunat în locul pieþei pentru a aºtepta armata
unde erau ºi femei care îi ajutau sã plece. Au plecat spre moarã unde
i-a întâmpinat armata cu foc de arme. Comuna a fost înconjuratã de
armatã, iar rebelii au fost toþi strânºi ºi puºi la cercetãri, iar Stana
Simion, zis Nanci, Stana Petru ºi Stana Ioan, zis Bãndeþ, au fost fugiþi
dupã 3 zile s-a prezentat rebelul Stana Petru, zis Bãndeþ, cap de
rebeliune însã ceilalþi 2 fraþi ai lui nu s-au mai prezentat.
Cei pe care a constatat Securitatea vinovaþi au fost ridicaþi ºi
duºi la Arad pentru cercetãri mai amãnunþite, unii au fost lãsaþi liberi,
iar alþii au fost duºi în judecatã.
În momentul de faþã, spiritele oamenilor se gãsesc astfel: pe faþã
se manifestã alãturi de noi, dar pânã ce nu va fi prinºi cei doi fugari
tot mai trag speranþã la ei ºi pe chestia lor scot anumite zvonuri, care
dãuneazã în munca noastrã.
Sepreuº, la 15 aprilie 1950.
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54/1949
COMANDAMENT UNIC ARAD
TABEL NOMINAL
de indivizi instigatori în rebeliune identificaþi ºi reþinuþi din
comuna ªEPREUª, jud. Arad.
ORGANIZATORI
1.

ŞTEFĂNUŢ IOAN:

preot, posedă 8 jug. pământ, este vechi luptător manist.

2.

PÂRVU TEODOR:

avocat, fiu de chiabur, vechi luptător manist.

3.

ROŞCA TEODOR:

crâsnic, este omul lui Ştefănuţ, a susţinut rebeliunea, dând
cheia de la clopotniţă numitului Suciu Mihai.

4.

HANGHELS DORFER
ADAM

german, expropriat, fost chiabur. S-a exprimat către
avocatul Pârvu că a sosit şi vremea lui – când rebeliunea
era în toi.

5.

TASCĂU:

6.

BAN TEODOR:

învăţător, vechi luptător manist.
chiabur, posedă 13 jug. pământ şi cazan de ţuică.
Susţinător moral al rebelilor.

7.

STANA IOAN:

posedă pământ, prăvălie şi cazan de ţuică. Susţinător
moral al rebelilor.

8.

GARAI IOAN:

proprietar a 6 jug. pământ şi batoză. Susţinător moral al
rebelilor.

9.

PÂRVU IOSIF:

tatăl avocatului Pârvu Teodor, chiabur posedă cca. 100
jug. de pământ, împărţit pe la fiii. La el s-a organizat
desfăşurarea rebeliunii.

10.

PÂRVU PETRA:

soţia lui Pârvu Iosif. A făcut legătura între perceptorul
Ardeleanu şi familia lor.
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CAPII AGITATORI, REBELI ORDINARI
1.

SÂRBU IOAN:

invalid. Agitator la maxim, conducătorul rebelilor alături
de fraţii Stana. A participat la toate devastările din
comună.

2.

BURCA MARCU, a Brezului:

participant activ la rebeliune, atacatorul cooperativei şi
devastatorul ei.

3.

IANCICĂU PETRU:

posedă trei jugăre de pământ, meseriaş cizmar, a fost
agitatorul şi devastatorul locuinţei agentului agricol din
comună.

4.

SUCIU TEODOR, a lui
Jumară:

5.

FAUR MITROI, zis Piribic:

participant activ la rebeliune, atacatorul miliţiei. S-a găsit
la el un pistol.
Posedă 4 jug. pământ, meseriaş muzicant. A fost în capul
rebeliunii de la început.

6.

PETRAŞ MIHAI:

Jefuitorul cel mai ordinar al cooperativei şi atacatorul
ostaşilor grăniceri. Posedă 4 jug. de pământ.

7.

SUCIU MIHAI, a Dorului:

A luat cheia de la preot pentru a deschide biserica şi a
trage clopotele. În timpul rebeliunii, cu o furcă de fier a
pus toate actele primăriei pe foc.

8.

CHIRILĂ IOAN, a Miscului:

Se face vinovat de tentativă de omor contra agentului
agricol, membru de Partid.

9.

ROŞCA GHEORGHE:

Rebel. A bătut membrii de Partid şi le-a devastat
locuinţele.

10. BABUTAU IOAN, zis Pama:

Se face vinovat de tentativă de omor contra soţiei
secretarului Sfatului Popular.

11.

IANOS TEODOR:

Prietenul intim a lui Stana Simion, zis Nanci, participant
activ la rebeliune şi devastare.
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12

PÂRVU IOAN:

Fratele avocatului Pârvu Teodor, chiabur, posedă peste 30
jug. de pământ, fost fugar după rebeliune, prins în 2
August 1949.

13

GABOR TEODOR:

14

STANA IOAN:

15

BAN GHEORGHE:

Agitator, a îndemnat populaţia contra membrilor de partid.
Agitator. Participant activ la rebeliune.
Adventist, bănuit de legătură cu Macea, deoarece în
aceeaşi zi pe numitul… sub pretext că ar fi tot adventist.

16

PITAŞ PETRU DTRU

Adventist. A fost în acea zi în comuna Şiclău, de unde a
revenit seara, participând la rebeliune.

17

CATRINŢA SIMION

Chiabur, posedă 9 jug. de pământ, proprietar de batoză,
fost legionar.

18

BAN TEODOR:

din Deta. Participant la rebeliune şi bănuit că face legătura
cu jud. Timiş.

19

BLIDAR TEODOR, zis Delea

Participant activ la rebeliune şi devastator.

lui Spiriduş:
20

CORPONAI ZOLTAN:

Participant activ la rebeliune şi devastatorul casei
Secretarului Sfatului Popular.

21

IANCICĂU MIHAI:

chiabur. Posedă peste 30 jug. pământ. Organizator al
rebeliunii. Este socrul lui Stana Simion, zis Nanci.

22

SEIVELT NANDOR:

Posedă 13 jug. de pământ, are Băcănie. Nu a participat la
rebeliune, dar a aprobat-o şi a susţinut-o.

23

PÂRVU PETRU:

Militar demisionat, în anul 1947 (deblocat). Participant
activ la rebeliune şi devastare. Cunoaşte organizarea
rebeliunii.
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24

PÂRVU LIVIU:

25

STANA SIMION, a lui Ioan:

Fiul lui Pârvu Petru, participant la rebeliune.
Chiabur, tatăl fugarilor Stana, participant activ la
rebeliune, rudă cu preotul Ştefănuţ şi avocatul Pârvu.

26

PÂRVU GHEORGHE:

Agent sanitar, agitator şi îndemnător la rebeliune.

27

ARDELEAN MARIA:

Soţia perceptorului Ardelean care a făcut legătura între
familia avocatului Pârvu.

28

PARTAN IOAN:

Ţăran mijlocaş. A participat la rebeliune şi devastare.

29

VELICI MIHAI:

Ţăran mijlocaş, participant la rebeliune.

30

TURCUŞ TEODOR:

Ţăran mijlocaş, participant la rebeliune, devastare şi furt.

31

GABOR PETRU:

Ţăran mijlocaş, participant la rebeliune, devastare şi furt.

32

GABOR SIMION:

Ţăran mijlocaş, participant la rebeliune, devastare şi furt.

33

GABOR IOSIF:

Ţăran mijlocaş, participant la rebeliune, devastare şi furt.

34

GABOR IOSIF:

Ţăran mijlocaş, participant la rebeliune, devastare şi furt.

35

GABOR IOSIF, fiul:

Ţăran mijlocaş, participant la rebeliune, devastare şi furt.

36

SUCIU SIMION:

Ţăran mijlocaş, participant la rebeliune. Bănuit de legătură
cu alte comuni. Cunoaşte desfăşurarea rebeliunii.

37

PARTAN IOAN:

38

PETRU IOAN:

39

DEHELEANU IOAN, zis

Participant rebel.
Agitator rebel.
Participant activ rebel.

Pricina
40

BLIDAR PETRU

41

RUS SIMION

Participant activ la rebeliune. Jefuitor ordinar.
Participant la rebeliune şi jefuitorul cooperativei.
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42

CHIRILĂ IOAN:

Rebel ordinar.

43

IANCU SIMION:

Rebel ordinar.

44

STANA IOAN:

Învăţător. Nu a participat la rebeliune, dar cunoaşte
organizarea acesteia.

45 STANA SIMION, zis Ciuncuţ: Agitator, a strigat ca toţi membrii de Partid să fie omorâţi.
46

CISMAŞ TEODOR:

Jefuitor ordinar, participant activ la devastarea autorităţilor
şi rebeliunii. Bănuit că a furat 300 mii lei de la delegatul
Sindicatului Agricol.

47

NISTOR IOAN:

Chiabur, posedă peste 30 jug. de pământ, a întreţinut
elementele rebeliunii.

ELEMENTE IDENTIFICATE ÎNSÃ NEREÞINUTE
1.

STANA IOAN, lui Băndeţu:

Fiu de chiabur, fugar, nereţinut, a atacat delegatul
Comisiei de colectare şi dezarmat trei Miliţieni călări,
luându-le caii, şeii şi armele.

2.

STANA TEODOR, lui

Fiu de chiabur, aceeaşi activitate ca şi a fratelui său.

Băndeţu:
3.

STANA SIMION, zis Nanci a
lui Băndeţu:

4.

SELEJAN IOAN, a Hohului:

Conducătorul rebelilor. Aceeaşi activitate ca şi fraţii lui de
mai sus.
Participant activ la rebeliune şi distrugătorul telefoanelor,
este un om care a rupt mâna telefonistului.

5.

STANA PETRU, lui Băndeţu: Fiu de chiabur, frate cu cei de mai sus, participant activ la
rebeliune.

6.

BOTAŞ IOAN

7.

MIHUŢA lui tăndală, fiul lui
Morar Teodor:
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Agitator.

8.

ROŞCA FLOREA, a Dorului:

Agitator şi jefuitor.

9.

ROŞCA TEODOR, a Glighi:

Jefuitor.

10.

STANA MIHAI, zis Haita

Jefuitor, devastator.

Flancului:
11.

TURCUŞ IOAN, a Bonţii:

Jefuitor, devastator.

12.

TOMA IOAN:

Jefuitor, devastator.

13.

HORGA TEODOR, a Iţii:

Jefuitor, devastator.

14.

SUCIU MIHAI, a Ciulului:

Jefuitor, devastator.

15.

MORGOŞ IOAN, a Lerii:

A bătut toba în sat în timpul rebeliunii ca toată lumea să
iasă cu furci, topoare, pe locul pieţii, iar cine nu va ieşii şi
va fi găsit acasă, va fi împuşcat.

16.

ROŞCA IOAN, a Dodii:

17.

IANCICĂU IOAN, zis Ceapă:

18.

TORSAN IOAN:

19.

ROŞCA CORNEL:

Agitator.
Devastatorul lui Stana Simion, ag. agricol.
A spart geamurile localului Primăriei.
Fierar, a tras clopotele şi a alarmat populaţia, adunându-i
la rebeliune.

20.

SASU IOAN:

Cantor bisericesc, a cântat fostul Imn regal, Hora Unirii şi
Deşteaptă-te române,

îndemnând rebelii

care l-au

secondat.
21.

SUCIU AUREL:

Elev, membru UTM, bănuit că a dat foc la ferma de Stat
în momentul când se întorcea de la nuntă, aprinzând o
saltea.
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Direcþiunea Regionalã a Securitãþii Poporului Timiºoara
Nr. 11/20853-8
4 august 1949
Cãtre
Direcþiunea Generalã a Securitãþii Poporului
Bucureºti
- A se preda tovarãºului Director General –
În ziua de 31 iulie, anul curent, populaþia din comuna ªepreuº,
judeþul Arad, la circa 5 km Sud de comuna Apateu, a început acte de
dezordine ºi agitaþie ca ºi în celelalte douã comune, pe acelaºi motiv,
întrebuinþând aceleaºi lozinci huliganice.
Adunarea populaþiei s-a fãcut prin tragere de clopote. S-au format grupuri înarmate cu ciomege, furci ºi arme de foc, într-un numãr
aproximativ de 400 [de] cetãþeni ºi au trecut la acte huliganice prin
devastarea Cooperativei comunei, unde au consumat întreaga
bãuturã, au devastat ferma de stat, au incendiat sediul Sfatului Popular, arzând întreaga arhivã, au tãiat firele telefonice, au dezarmat ºi
bãtut o patrulã cãlare compusã din trei miliþieni ºi au format posturi
de pândã în jurul satului, pentru a împiedica intrarea în comunã a
autoritãþilor.
De remarcat, cã ºi în comuna Berechiu ºi Apateu s-a rupt firul
telefonic prin scoaterea aparatelor din prizã, întrerupându-se legãtura
telefonicã.
Mãsuri luate:
Mãsurile luate pentru restabilirea ordinei în cele patru comune:
În noaptea de 32 iulie 1949 m-am deplasat personal la Arad,
unde, studiind situaþia, am cerut forþe pentru a putea interveni cu
eficacitate. Nu s-a putut interveni cu maximum de urgenþã din cauza
lipsei de forþe ºi din cauza greutãþilor întâmpinate cu aprobarea
întrebuinþãrii forþelor existente în judeþul Arad (Batalionul de Grãniceri
din Radna) care în repetate rânduri a fost aprobat ºi [s-a] revenit
asupra aprobãrii.
În comuna ªepreuº s-a restabilit ordinea cu [un] efectiv de 40
[de] miliþieni ºi 40 de grãniceri, încã de la orele 13, ziua de 1 august
1949 ºi unde au avut loc ºi schimburi de focuri, fiind rãniþi doi ostaºi
grãniceri, în celelalte comune nu s-a tras nici un foc.
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Au fost reþinuþi pe comune:
Comuna ªepreuº: 57, dintre care 13 chiaburi, 28 mijlocaºi, 8
þãrani sãraci ºi 8 mici burghezi.
Au fost executaþi pe loc, urmãtorii:
1. Iancicãu Mihai, nãscut în anul 1899, þãran cu 30 de hectare
de pãmânt, una casã, doi boi, una vacã, neîncadrat politiceºte nici
înainte ºi nici dupã 23 August 1944, fiind un cap instigator;
2. Pârvu Teodor, fost avocat, nãscut în 1913 în comuna ªepreuº,
posedã 9 hectare de pãmânt, una casã, fost manist, cunoscut
propagandist cu influenþã în masã;
3. Stana Ioan, nãscut în 1883, fost cârciumar, posedã 4 hectare
de pãmânt, una casã, fost în trecut liberal, cap instigator;
4. Pârvu Ioan, þãran, posedã 11 hectare de pãmânt, 2 cai, o casã
mare, fost liberal ºi cap agitator.
Locotenent Colonel de Securitate,
Ambruº Coloman
Maior de securitate,
Moiº Aurel

Teodor Stanca, Rãscoalele þãrãneºti din 1949 din judeþul Arad,
reflectate în documentele organelor de represiune, în Analele Sighet,
nr. 7, Fundaþia Academia Civicã, Bucureºti, 1999, p. 676-680.
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54/1949
Tabel
de evacuaþii din Staþia Cermeiu îmbarcaþi azi 3 Aug. 1949
În vagonul Nr. 162. 702.
21. Stana Natalia din com. Sepreuº – 40 jug.
22. Stana Ecaterina “
23. Stana Floarea “
24. Stana Ionel copil “
25. Stana Valeria “
26. Stana Anuþa “
27. Stana Floarea, copil “
28. Stana Simion “
29. Pârv Emilia “
30. Iancicãu Catiþa “
31. Rosca Floarea “
32. Stana Ana “
33. Pârvu Ana “ – 30 jug.
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3/1950
(copie)
Republica Popularã Românã
Tribunalul Militar
Timiºoara
———————————Dos. Nr. 1343/49
1684/49
SENTINÞA Nr. 866 (EXTRAS)
Tribunalul Militar Timiºoara a pronunþat urmãtoarea sentinþã:
Pentru motivele cuprinse în corpul sentinþei ºi în unire cu
concluziunile Domnului Procuror Militar:
ÎN NUMELE LEGII HOTÃRÃªTE:
Cu unanimitate de voturi declarã culpabili pe STANA IOAN zis
Bardet ºi STANA SIMION zis Nanci din comuna Sepreuº Reg. Arad
pentru CRIMA DE RÃZVRÃTIRE p. p. art. din C. P. comb. cu D. L.
856/938 pentru – prevãzut ºi pedepsit de art... ... ... ... ...
Asemenea cu unanimitate de voturi, cã sunt circumstanþe atenuante
în favoarea lor.
Fãcând aplicaþiunea art. 210 C. P. comb. cu D. L. 856/938 157 C.
P. cu unanimitate de voturi îl condamnã pe Stana Ioan zis Bandet la 14
(patrusprezece) ani temniþã grea, 5 (cinci) ani degradare civicã ºi pe
Stana Simion zis Nanci la 16 (ºasesprezece) ani temniþã grea, 8 (opt)
ani degradaree civicã.
În baza art. 304 al. I CJM obligã pe fiecare la 10. 000 (zece mii)
lei cheltuieli de judecatã.
Se computã detenþia prevãzutã dela data arestãrii conf. Art. 463
CJM.
Datã ºi cetitã în ºedinþã publicã, astãzi anul 1951, luna Iulie, ziua
19.
Preºedinte (ss)
Cãpitan Magistrat Merca Sebastian
Membri (ss)
În conformitate cuoriginalul
Locot. Maj. Damian Bicolae
Locot. Sigheti ªtefan
Locot. Tisoaicã Dumitru
Locot. Grigoraº Ioan
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(grefier), (ss)
Andronic Ilie.
Starea civilã a numitului este; porecle ºi pseudonime ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., anul,
luna ºi ziua naºterii... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . locul
naºterii ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ., fiul lui... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . ºi al
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ., fiul lui... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . ºi al ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ., profesiunea...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...,
naþionalitatea ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... cãsãtorit, ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ., numãrul
copiilor.
Grefier,
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SJAAN, Tribunalul Arad, 3/1950
PROCES-VERBAL
Dresat astãzi anul una mie nouã sute cinci zeci ºi un luna Aprilie
ziua trei sprezece în Arad.
Noi Locotenent de Securitate Dumitraºcu Nicolae; din Direcþia
Generalã a Securitãþii Statului
Încheiind cercetãrile cu privire l anumiþii:
CHEBELEU IOAN
SAS IOAN
HALANGAU IOAN
ORADEAN TEODOR ºi
PINTEA PETRU, cari începând din anul 1949 au gãzduit
ºi alimentat pe fugarii STANA SIMION ºi STANA IOAN dispãruþi
de la domiciliu din anul 1949 luna August, ca fiind conducãtori ai
rebeliunei chiabureºti din com. Sepreuº Reg. Arad, condamnaþi în
lipsã. Primul la 20 ani muncã zilnicã ºi al doilea la 15 ani muncã
zilnicã, cu scopul de ai adcunde pe aceºtia, pânã la o eventualã
schimbare a regimului de democraþie popularã din R. P. R., fiind
determinaþi de faptul cã o parte din ei au o situaþie materialã bunã,
pe care intenþionau de a menþine printr-o schimbare a regimului, am
constat urmãtoarele:
1. / CHEBELEU IOAN, arestat la data de 21 martie 1951, nãscut
la 1 Noemvrie 1913, în comuna Ianoºda Reg. Bihor, fiul lui Gheorghe
ºi Iuliana, cãsãtorit cu 3 copii, originea socialã þãran mijlocaº, în
prezent posedã 2 ha. pãmânt arabil ºi un tractor, carte ºtie 3 clase
primare, serviciul militar satisfãcut la Reg. 12 Cãlãraºi Contingentul
1935 având gradul de sergent, cetãþean român de naþionalitate
românã, religie adventist, condamnat nu a fost, locuieºte în com.
Sepreuº Nr. 439 Reg. Arad.
Susnumitul în luna Decemvrie 1949 a intrat în legãturã cu fugarii
Stana Simion ºi Stana Ion pe care ia dus la el acasã ºi ia adãpostit
începând din luna Decemvrie 1949 pânã în iunie 1950. În tot acest
timp au fost alimentaþi de el, þinându-i în continu ascunºi în podul
casei. Tot susnumitul ia dus ºi la Hãlãngãu Ioan din aceiaºi comunã.
Iar în timpul cât au fost ascunºi la acesta ia ajutat cu 50 kgr. fãinã,
143

întrucât Hãngãlãu Iosn nu mai avea cu ce sã-i alimenteze. Le-a întãrit
existenþa ºi din punct de vedere moral pentru cã mergea la ei acolo
unde erau adãpostiþi ºi le spunea cã trebuie sã se schimbe încurând
regimul ºi vor scãpa iarãºi liberi.
Cel în cauzã a avut cunoºtinþã cã STANA SIMION ºi STANA
IOAN, au fost urmãriþi de autoritãþi pentru participarea lor la
Rebeliunea chiabureascã din com. Sepreuº în anul 1949 luna Iulie
ca iniþiatorii rebeliunei.
2. / SAS IOAN, arestat la data de 7 Aprilie 1951, nãscut în anul
1907 luna noemvrie ziua 15 în comuna Somoºcheºti Reg. Arad, fiul
lui Petru ºi Elena, cãsãtorit cu 5 copii, de profesie agricultor, posedã
33 ha. pãmânt, este de origine socialã chiaburã care ºtie 4 clase
primare, serviciul militar satisfãcut la Reg. 13 Cãlãraºi Aradul nou,
cetãþenie ºi naþionalitate român, religie baptist, condamnat sau judecat
nu a fost, domiciliazã în com. Sepreuº Nr. 270 Reg. Arad.
Susnumitul în luna Octomvrie 1950 s-a dus la Hãlãngãu Ioan
acasã, unde erau adãpostiþi fugarii Stana Ioan ºi Stana Simion cu
care a intrat în legãturã, discutând cum au scãpat ºi pânã în acel
moment. Ia întãrit spunându-le cã încurând regimul democratic se
va schimba. El vede aceastã schimbare prin desfãºurarea unui nou
rãzboiu de cãtre Anglo-americani, ºi iarãºi vor veni regimurile trecute,
iar prin aceasta vor fi salvaþi ºi fugarii. Pentru acest motiv ia ajutat cu
100 kgr. grâu ºi 1 kg. slãninã pentru existenþã.
SAS IOAN cunoscuse cauza pentru ce sunt ei urmãriþi, cã au luat
parte activã la rebeliunea chiabureascã din com. Sepreuº Reg. Arad în
anul 1949 Iulie. Cauza care l-a determinat sã ia legãturã cu aceºti fugari
a fost cã este chiabur ºi nu vedea cu ochi buni acest regim democratic
din R. P. R., tot odatã având intenþia cã dupã schimbare i-se vor creia
condiþiuni bune de cei ce vor veni la conducere.
3. / HALANGAU IOAN, arestat la data de 21 martie 1951 nãscut
în anul 1913 luna Iunie ziua 8, în comuna Sepreuº Reg. Arad, fiul
lui Ioan ºi Floare, este cãsãtorit cu doi copii, de profesie agricultor,
carte ºtie 4 clase primare, serviciul militar satisfãcut la Reg. 1
Grãniceri pazã Bucureºti, având gradul de soldat, cetãþean ºi de
naþionalitate român, religie adventist, are domiciliul în comuna
Sepreuº Nr. 760 Reg. Arad.
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Susnumitul în luna Octomvrie 1950 a stat de vorbã cu
CHEBELEU IOAN care ia spus despre fugarii STANA SIMION ºi
STANA IOAN, unde sunt adãpostiþi, propunându-i tot odatã de ai
primi la el pentru ai adãposti. Ia þinut ascunºi din luna Oct. 1950
pânã în luna Februarie 1951. În perioada aceasta de timp au fost
alimentaþi de cãtre susnumitul, primind dela Chebeleu 50 kgr. fãinã,
iar dela Sas Ioan 100 kgr. grâu ºi 1 kgr. slãninã pentru alimentarea
fugarilor fraþi STANA.
La el în casã fugarii au luat legãtura cu SAS IOAN din acea
comunã, care l-ea ridicat moralul fugarilor prin acea cã le spunea; cã
a auzit la radio cã se va începe rãzboiul ºi americanii îi vor scãpa,
prin restaurarea regimului de democraþie popularã din R. P. R.
Susnumitul a avut cunoºtinþã încã din anul 1949 cã STANA
SIMION ºi STANA IOAN sunt urmãriþi de autoritãþi pentru activitatea
depusã de ei în timpul rebeliunii chiabureºti din comuna Sepreuº
Reg. Arad. Aceasta a cãutat sãi adãposteascã ca atunci când vor fi
liberi prin schimbarea regimului sã fie ºi el ajutat de cãtre ei.
4. / ORÃDAN TEODOR, arestat la data de 7 Aprilie 1951 nãscut
la 14 August 1920 în comuna Sintea mare Reg. Arad, fiul lui Adam
ºi Ana, este cãsãtorit fãrã copii, de profesie agricultor, carte ºtie 4
clase primare, serviciul militar satisfãcut la Reg. 1 Roºiori Turnu
Mãgurele, cu gradul de soldat, condamnat sau judecat nu a fost, este
cetãþean ºi de naþionalitate român cu domiciliul în comuna Sintea
Mare Nr. 282 Reg. Arad.
Cel în cauzã în anul 1949 luna August a adãpostit pe STANA
SIMION ºi STANA IOAN timp de o lunã de zile fiind ºi alimentaþi
de el. A avut cunoºtinþã despre cauza care sunt ei urmãriþi, din
momentul când au venit prima datã la el în curte dar nu a þinut cont
de aceasta ºi totuºi a cãutat sãi ascundã.
A discutat cu fugarii Stana Ioan ºi Stana Simion schimbarea
regimului ºi pãrerea lui era cã trebuie sã se schimbe acest regim de
democraþie popularã din R. P. R.
5. / PINTEA PETRU, arestat la data de 21 Martie 1951, nãscut
în anul 1923, luna ºi ziua nu o ºtie, în comuna Sepreuº Raionul Criº
reg. Arad, fiul lui Ioan ºi Maria, este cãsãtorit cu 2 copii, de profesie
agricultor, carte nu ºtie, serviciul militar satisfãcut la Reg. 5 Artilerie
Antiaerianã Caransebeº, a avut gradul de soldat, de cetãþenie ºi
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naþionalitate român, religie ortodox, cu domiciliul în comuna Sepreuº
Nr. 960 Reg. Arad.
Susnumitul în luna August 1950 a primit pentru a gãzdui pe
fugarii STANA SIMION ºi STANA IOAN timp de una lunã de zile,
fiind tot odatã ºi alimentaþi tot de el. În acest timp a luat legãturã cu
fugarii numi Chebeleu Ioan care îi adusese cu cãruþa la el. A mai
ajutat pe fugari în momentul când au fost plecaþi dela el dându-le
prin Chebeleu alimente.
Faptul ce l-a determinat sã adãposteascã ºi alimenteze pe aceºti
fugari, a fost în primul rând cã aceºtia aveau o influenþã asupra lui,
fiind moale ºi tot odatã gândindu-se cã în schimbarea regimului
democratic din R. P. R. cu ajutorul anglo-americanilor, aceºtia vor
scãpa de executarea pedepsei la cari sunt condamnaþi pentru faptele
comise.
Drept pentru care am dresat prezentul proces-verbal spre cele legale.
Lt. de Securitate
Dumitraºcu Nicolae
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Anexa 3.
STEMA COMUNEI ªEPREUª, JUDEÞUL ARAD123
DESCRIEREA ªI SEMNIFICAÞIILE
elementelor însumate ale stemei comunei ªepreuº, judeþul Arad
Descrierea stemei:
Stema comunei ªepreuº se compune dintr-un scut triunghiular, cu
marginile rotunjite, tãiat de o fascie undatã, albastrã.
În primul cartier, pe fond roºu se aflã castelul din localitate, de
argint.
În al doilea cartier, pe fond roºu, se aflã Monumentul eroilor, de
argint.
Scutul este timbrat de o coroanã muralã de argint, cu un turn
crenelat.
Semnificaþia elementelor însumate:
Castelul face referire la sediul Primãriei din localitate.
Monumentul cu cruce face aluzie la rolul locuitorilor în evenimentele
ce au avut loc în zonã în 1949.
Coroana muralã cu un singur turn crenelat semnificã faptul cã
localitatea are rangul de comunã

123

Descrierea stemei realizatã de Dr. Augustin Mureºan
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