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V. Din istoria învăţământului pecican1
Despre învăţământul din Pecica, până la această dată, a apărut o lucrare
în anul 19712. Această lucrare poartă puternica amprentă a anilor apariţiei
şi nu evidenţiază caracterul confesional al şcolii româneşti din Pecica, de la
începuturi până în anul 1920. O altă deficienţă a acestei scrieri este aceea că
n-a abordat, aproape deloc, învăţământul pecican de limbă maghiară.
A scrie istorie comportă un anumit factor de risc, însuşit cu bună ştiinţă
de autor, deoarece întotdeauna rămâne loc pentru interpretări. Şi dacă acest
demers este realizat de un nespecialist, cum este în cazul de faţă, este de la
sine înţeles că interpretările vor apărea.
De ce „din istoria…”? Pentru că în multe situaţii nu sunt date certe. Pentru
că în multe privinţe nu am găsit surse primare de informare, ci doar trimiteri
din cele accesibile, dar şi pentru că nu am reuşit să parcurg toate sursele
accesibile. Această încercare este doar un început şi urmează să fie completată
cu alte date, amănunte şi interpretări, în anii următori.
Prima dată a fost scrisul şi cititul şi doar mult mai târziu s-a impus
instituţionalizarea învăţământului.
Scrisul şi cititul au apărut ca o necesitate a ţinerii evidenţei proprietăţilor,
precum şi a transmiterii unor informaţii la distanţă, prin curieri. Timp de
multe secole scrisul şi cititul erau privilegiul unor oameni, puţini la număr,
din preajma curţilor voievodale, regale şi imperiale, precum şi a bisericilor.
Învăţământul instituţionalizat din Europa datează de la Reforma
Protestantă, care a fost iniţiată de Martin Luther, la sfârşitul lunii octombrie
1517, în Wittenberg, pentru a cărei contracarare biserica catolică a convocat
sinodul ecumenic, ţinut între 1545 şi 1563, cunoscut sub numele de Conciliul
Tridentin. Dar instituţiile de învăţământ astfel create au servit doar scopurilor
bisericilor patronale.
Pentru nevoile liturgice ale fiecărei biserici în parte, preoţii s-au preocupat
de învăţarea scris-cititului pentru puţine persoane, de care s-au folosit în
timpul liturghiilor.
1
2

Autor: prof. Nagy István
Drumul unei şcoli (Liceul de cultură generală „Gheorghe Lazăr” Pecica) 1771 – 1971,
Romulus Şiclovan. Ioan I. Hedeşan, Pecica 1971
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Învăţământul general şi obligatoriu a apărut în Europa atunci când curtea
imperială a împărătesei Maria Tereza (1740-1780) a realizat că progresul şi
eficienţa economică este în foarte strânsă legătură cu nivelul de cunoştinţe
al lucrătorilor.
În anul 1770 împărăteasa a enunţat teza conform căreia „învăţământul
este şi va şi rămâne politică”. Această teză se aplică şi în zilele noastre. La
această dată, şi încă un secol mai târziu, Pecica făcea parte din Imperiul
Habsburgic.
La 22 august 1777, împărăteasa a emis
ordinul Ratio Educationis, cu titlul: Sistemul
unitar de învăţământ şi de educaţie al Ungariei
şi ţărilor partenere3. Ratio educationis a fost
legea fundamentală prin care s-a inaugurat în
Europa centrală conceptul de sistem şcolar de
stat, precizând cu fermitate şi claritate tutela
statului asupra întregii reţele şcolare. Legea a
realizat noua clasificare a disciplinelor şcolare
- necesare, utile şi facultative 4, a legiferat
obligativitatea şcolarizării copiilor cu vârste
cuprinse între 6 şi 12 ani în şcoli triviale, adică
cu limba de predare maternă.
Prin Ratio Educationis s-a înfiinţat
sistemul de supraveghere şi de organizare a
învăţământului de către monarhie, înfiinţânduse nouă circumscripţii şcolare. S-a introdus
supravegherea statului în şcolile confesionale, impunându-se predarea unor
discipline practice şi obligativitatea vacanţei de vară pentru perioada muncilor
agricole. S-a considerat că bunăstarea generală depinde de corecta educaţie
şi instruire a tineretului.
Este evident faptul că nu au apărut şcoli de la o zi la alta, imediat
după apariţia ordinului imperial, în toate localităţile. Prima dată s-a impus
necesitatea pregătirii unor învăţători corespunzători obţinerii scopului urmărit,
după care aceştia şi-au început activitatea în localităţi mai mari şi abia mai
târziu, în cele mai puţin importante.
Învăţământul pecican a avut mai multe perioade distincte.
La început a fost învăţământul obligatoriu, confesional, organizat pe
Ratio educationis totiusque rei litterariae per regnum Hungariae et provincias eidem adnexas,
Vindobonae, 1777
4
Gheorghe Gorun, Biserica românească şi societatea transilvăneană, 2002, Editura Logos’94,
Oradea
3
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lângă bisericile din localitate:
biserica ortodoxă, biserica
romano-catolică şi izraelită.
Biserica şi şcoala ortodoxă
românească şi sârbească,
care existau împreună, s-au
separat în anul 1864.
Caracterul confesional
greco-ortodox al şcolilor
româneşti din Pecica sa menţinut până în anul
1920, iar al şcolii sârbeşti,
Chitanţă pentru învăţătorul Ioan Ardelean din până în 1945. Preşedintele
partea Asociaţiei Naţionale Arădene pentru cultura Comitetului Şcolar ortodox
şi conversarea poporului român, 25 apr. 1864 român a rămas parohul
bisericii, până în anul 1945.
Şcoala confesională izraelită s-a autodesfiinţat în 1900.
Învăţământul pecican în limba maghiară, iniţial, a fost confesional. Biserica
romano-catolică din Pecica Maghiară a renunţat la şcoală, la un an după
apariţia legii Eötvös privind educaţia populară, nr. 38, din 5 decembrie 1868.
Această lege de importanţă epocală prevedea cadrul organizatoric-instituţional
al sistemului de învăţământ din regalitatea maghiară de după 1867. La apariţia
legii doar 48% din copiii de vârstă şcolară din Ungaria frecventau regulat
şcoala, procent care în anul 1913 a atins 93%5.
Părinţii erau obligaţi sub sancţiunea unor amenzi usturătoare să-şi trimită
copiii cu vârsta cuprinsă între 6 – 12 ani la şcoală, iar cei cu vârsta între 13 – 15
ani puteau frecventa şcolile de repetiţie. Şcolile de atunci puteau să rămână
confesionale sau să se transforme în şcoli comunale. Programele analitice ale
acestor şcoli erau aproape identice, în şcolile de stat (art. 54) fiind obligatorii
şi exerciţiile de vorbit şi cele mentale, precum şi noţiunile de geografie fizică
şi istorie universală, pe lângă cele impuse şcolilor confesionale: religie şi
etică, citit şi scris, calcul mintal şi în scris, unităţi de măsură utilizate în ţară,
gramatică, cunoştinţe despre natură cu accente pe specificul local, geografia şi
istoria ţării, cunoştinţe practice de agricultură şi grădinărit, drepturi şi obligaţii
cetăţeneşti, muzică, educaţie fizică (art. 11).
Finanţarea şcolilor de stat revenea primăriilor, care în anumite situaţii
beneficiau şi de subvenţie de la Ministerul Cultelor şi Educaţiei. Comuna putea
institui un impozit special pentru finanţarea şcolilor, dar care nu putea fi mai
5

Magyarország a XX. században, Babits Kiadó, Szekszárd, 1996-2000, V. p. 456
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mare de 5% din impozitul datorat de localnicii comunei. Comuna putea aloca
şcolilor sume mai mari decât impozitul instituit cu acest scop. Aceia care îşi
trimiteau copiii la şcoala confesională plăteau din acest impozit doar diferenţa
cu care era mai mică suma pe care o plăteau bisericii pentru susţinerea şcolii
confesionale (art. 35 – 36, L. 38/1868).
Confesiunile religioase puteau înfiinţa şi susţine instituţii de învăţământ
popular, local, prin contribuţia financiară a enoriaşilor lor, stabilită de
reprezentanţii comunităţii. Alegerea învăţătorilor pentru aceste instituţii,
salariul acestora, manualele folosite şi metodele de educaţie utilizate au fost
stabilite de autorităţile comunităţii confesionale (art. 11).
Clădirile acestor şcoli trebuiau să satisfacă criteriile impuse prin lege,
adică într-o clasă să fie de regulă 60 de elevi, dar nu mai mulţi de 80, într-o
sală de clasă să revină unui copil o suprafaţă de 0,8 – 1,2 metru pătrat (art.
27). Legea prevedea ca, în limita posibilităţilor, fetele şi băieţii să fie separaţi
şi să aibă săli de clasă diferite (art. 29).
Învăţătorilor li se interzicea să îndeplinească alte funcţii, în afară de funcţia
de consilier local. Învăţătorii şcolilor confesionale puteau ajuta la serviciile
religioase (art. 141).

Invitaţie pentru Scaunul Şcolar - 27 oct. 1893, şi proces verbal al şedinţei
din 24 mai 1896
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Articolul 117 impunea înfiinţarea scaunelor şcolare formate din cel puţin
9 membri aleşi de Consiliul Comunal dintre locuitorii care se pricepeau la
problemele şcolii. Pe lângă persoanele alese, din Scaunul Şcolar făcea parte,
cu drept de vot, un preot, precum şi un învăţător propus de colectivitatea
didactică. Alegerea persoanelor pentru Scaunul Şcolar al şcolilor confesionale
se făcea de comunitatea confesională. Scaunul Şcolar trebuia înnoit din trei
în trei ani.
Atribuţiile Scaunului Şcolar erau reglementate prin art. 121 – 122, acestea
fiind: alegerea învăţătorilor, vizitarea săptămânală a şcolilor, stabilirea taxei
de şcolarizare, urmărirea frecvenţei elevilor şi amendarea părinţilor care nu-şi
trimiteau copiii la şcoală, administrarea avuţiei şi bugetului şcolilor, repararea
clădirilor, înzestrarea şcolilor cu materiale didactice, aplanarea conflictelor
dintre şcoală şi părinţi, participare la examenele de sfârşit de an, supravegherea
administratorilor şcolilor, întocmirea rapoartelor periodice pentru primărie,
rapoarte pe care le trimitea Consiliului Şcolar Judeţean pentru supervizare.
Din numeroasele procese-verbale ale Scaunului Şcolar din Pecica
Maghiară reiese că acesta a fost convocat lunar, data următoarei şedinţe fiind
fixată în cea curentă. Invitaţiile în scris pentru şedinţele Scaunului Şcolar, care
cuprindeau ordinea de zi, erau semnate de membri.
Scaunul Şcolar alegea învăţătorii pentru posturile devenite vacante sau
nou create, elabora şi urmărea executarea bugetului şcolii, controla lucrările
de reparaţii şi achiziţiile făcute pentru şcoli, stabilea salarizarea personalului
şcolilor, pentru care doar minimul era fixat prin lege, alegea administratorul
şcolilor, care, de regulă, nu era învăţătorul-director, aproba orarele învăţătorilor,
discuta şi aplana conflictele apărute în viaţa şcolilor. Persoanele alese pentru
o anumită funcţie erau angajate pentru un an de probă, după care erau sau nu
erau numite definitiv.
În anul 1880, pentru un post de învăţător din Pecica Maghiară s-au înscris
36 de candidaţi proveniţi din toată ţara.
În urma unei proceduri de aproape un an, în 1887, s-a desfăcut contractul
încheiat cu învăţătoarea Emese Murády , deoarece a bătut un copil, dar a
avut şi alte abateri.
Hotărârile Scaunului Şcolar se trimiteau pentru aprobare Inspectorului
Şcolar Judeţean şi se comunicau în scris directorului şi Primăriei. Aprobarea
s-a comunicat în scris Scaunului Şcolar prin retrimiterea exemplarului primit
şi semnat de inspectorul Árpád Varjassy sau de adjunctul lui.
Dacă până în 1919 se poate constata evoluţia organică a şcolii şi
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învăţământului pecican, adică o foarte strânsă corelaţie între comunităţile
locale administrative, etnice şi confesionale, nu se poate spune acelaşi lucru
şi după schimbările produse atât de Tratatul de la Trianon, respectiv trecerea
sub o cu totul altă jurisdicţie, cât şi de instaurarea regimului sovieto-totalitar,
de după anul 1945.
Învăţământul pecican, de la începuturi şi până în septembrie 1960, s-a
desfăşurat în două unităţi administrativ-teritoriale distincte, în comuna Pecica
Veche / Pecica Română / respectiv Pecica Maghiară / Rovine.

V. 2. Clădirile şcolilor

Majoritatea clădirilor, care au deservit învăţământul pecican de-a lungul
timpului, s-au realizat înaintea anului 1918.
Dacă localizarea şcolilor din Pecica Maghiară nu prezintă nici o dificultate,
exceptând clădirile închiriate provizoriu pentru un an-doi, nu putem spune
acelaşi lucru despre cele confesionale ortodoxe române, dinainte de 1919,
din Pecica Română.
La 18 februarie 1922, directorul Şcolii Primare Naţionale din Pecica,
Nicolae Dima, cere primpretorului din Pecica Maghiară, Ludovic Fazekas,
să rechiziţioneze pentru stat, de la confesiune, sala de învăţământ, fostă a
lui Russu, iar la 27 februarie 1922, şcoala confesională, fostă a lui Bugarin.
La 11mai1922, primpretorul plasei Pecica comunică decisul contra apelatei
Oficiul Parohial din localitate, privitor la rechiziţionarea sălilor de învăţământ
- pe seama statului.6 La 14 iulie 1922, Oficiului Parohial greco-ortodox român
este recercat7 a se consulta cu comitetul parohial asupra modului de predare a
locului „de la Petrişor” pentru edificarea unei şcoli, precum şi a preda sălile
de învăţământ rechiziţionate pe seama statului8.

V. 2. 1. Clădirile şcolilor din Pecica Română

În 1902, şcolile din Pecica Română dispuneau de 2 sesii de pământ, al
căror venit anual era de 3000cr. Darea cultuală pentru întreţinerea şcolilor
era de 2 500 cr. Şcoala de lângă biserică funcţiona într-un local construit
în 1834, a cărei valoare era de 10 000cr. Avea două săli de clasă, una pentru
Registrul de intrări-ieşiri al Şcoalei Primare Naţionale din Pecica, 1921-22.
căutat printr-o adresă
8
În cartea funciară 4630-Pecica, deschisă la 11 aprilie 1922, în vederea totalizării, înregistrării
prin transnotare la un loc a celor 60 de imobile, terenuri şi clădiri aflate în proprietatea
Bisericii Ortodoxe Române din Pecica, cuprinse până atunci în CF 685, 844, 1161, 1400,
1401, 1423, 1424, 1490, 1540, 1721, 1934, 1736, 1737, 2050, 2302, 2547, 2649, 2698,
2791, şi 3538 la Pecica, nu se mai regăsesc imobilele fostelor şcoli confesionale, exceptând
clădirea aşa-zisei Şcoli Dragoş, care s-a intabulat în favoarea statului, la 23 iunie 1971, şi
a fost retrocedată bisericii în anul 2005.
6
7
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Gr. Şc. „Gheorghe Lazăr - 2007
Şcoala de lângă gară – 1904
clasele I – III şi alta pentru clasele IV—VI. Şcoala avea locuinţă pentru
învăţător. Biblioteca avea 8 volume. Mobilierul se compunea din 2 mese
şi 30 de bănci. Şcoala dispunea de 16 tabele de perete, 2 table, 1 maşină de
socotit, 6 hărţi şi diferite măsuri metrice. Pentru susţinerea şcolii comitetul
şcolar alocase 3 200 cr.
Şcoala de la nr. 963 fusese înfiinţată în 1871. Valoarea localului era de
10 000cr. Avea o sală de învăţământ pentru clasele I—II şi locuinţă pentru
învăţător. Dispunea de materiale didactice : 1 masă, 1 scaun şi 19 bănci. Avea
24 de tablouri, 2 table, 1 maşină de socotit şi 2 hărţi. Funcţionarea şcolii era
asigurată printr-un fond de 1 260 cr.
Şcoala din drumul Seghedinului a fost înfiinţată în 1856 şi funcţiona
într-un local construit în 1891. Localul era proprietatea comunei Pecica. Şcoala
dispunea de 1 sală de învăţământ şi locuinţă pentru învăţător. Biblioteca şcolii
avea 7 volume. Mobilierul şcolii se compunea din: 1 masă, 1 scaun, 24 de
bănci, iar materialul didactic din: 24 de tabele de citire, 2 table, 1 maşina de
socotit, 2 hărţi şi măsuri metrice. Fondul şcolar necesar întreţinerii şcolii era
de 1 300 cr.
În localul Şcolii din centru (numărul casei 1001) funcţionau 2 şcoli :
prima, înfiinţată în 1879, iar a doua, în 1901. Localul era evaluat la 15 000cr. şi
avea 2 săli de învăţământ pentru clasele I—II şi III—IV. Pentru învăţătoare era
asigurată locuinţa. Mobilierul se compunea din: 2 mese, 2 scaune, 30 de bănci,
2 cuiere, iar materialul didactic din: 24 de tablouri pentru ştiinţele naturii, 5
tabele, 1 maşină de socotit şi 4 hărţi. Fondul şcolar era de 2140 cr.9
„Şcoala Dragoş” înscrisă în Cartea Funciară (CF) nr. 4630, nr. top. 763
şi 764, construită în 1892, până în 1919 a găzduit clase ale şcolii confesionale
greco-ortodoxe române, precum şi sala de joc pentru tinerimea comunei; la
23 iunie 1971 a fost trecută în proprietatea statului.
Clădirea Grupului Şcolar „Gheorghe Lazăr” s-a construit pe parcela
9

V. Popeangă 1867 – 1918, p. 46
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cu nr. top. CF 511, în anul 1904, ca şcoală elementară de stat, fiind intabulată
în CF 435, din Pecica Română, în proprietatea vistieriei, iar în 1912 a fost
trecută în proprietatea comunei, cu aceeaşi destinaţie. Clădirea iniţială a fost
lărgită prin adăugiri laterale, efectuate în două etape, în anii 1950-60.
Clădirea Şcolii „Ghiuţoaie”, aflată pe parcela cu nr. top. CF 73/PR, s-a
intabulat în favoarea comunei Pecica Română, la 6 octombrie 1910, pentru
a găzdui Şcoala Economică Regală Populară Independentă.
Construcţia Şcolii din Cocota a fost iniţiată prin adresa 1057, din 23
martie 1923, de Revizoratul Şcolar din Arad10. Şcoala a fost inaugurată la 1
septembrie 1928 şi a fost lărgită în anul 1979-8011.
Clădirile iniţiale ale acestor şcoli, pe lângă sălile de clasă, au găzduit şi
locuinţa de serviciu a directorului, astfel, s-a asigurat o mai bună păstrare
a bunurilor şcolii, dar s-a îmbunătăţit şi confortul psihic şi material al
directorului. După 1948 locuinţele de serviciu au fost desfiinţate, iar sălile
astfel eliberate s-au transformat în săli de clasă.
Trebuie să remarcăm că, deşi hotarul ambelor comune Pecica Română
şi Pecica Maghiară era presărat cu locuinţe, în Pecica Română, printre cele
410 sălaşe, nu au existat şcoli, în timp ce în Pecica Maghiară, printre cele
449 sălaşe, în 1918, funcţionau şase şcoli-sălaş. Dintre acestea unele au
funcţionat până în anul 196012. Înfiinţarea şcolilor printre sălaşe intra în
obligaţia comunelor, conform art. 47 din Legea XXXVIII/1868.
Şcoala ortodoxă sârbă a fost construită în 1897 şi a funcţionat ca atare
până în 1948.
Între anii 1888 – 1907, în Pecica Română, la Promonad-Sétatér, în locul
numit azi, Muştra, a funcţionat şcoala confesională romano-catolică cu limba
de predare maghiară, după care această şcoală a fost cedată comunei.
Cedarea s-a iniţiat datorită veniturilor insuficiente ale comunităţii
faţă de cheltuielile necesare menţinerii şcolii. La 6 aprilie 1899, episcopul
romano-catolic, Sándor Dessewffy , nu a fost de acord cu această cedare.
Răspunzând solicitării comunităţii romano-catolice din comună, episcopul a
scris că cedarea şcolii către comună ar fi dăunătoare, deci nu trebuie realizată
deoarece locuitorii romano-catolici reprezintă maghiarimea din Pecica Veche,
adică 1500 de persoane, puţini şi mai săraci decât cei 6000 de români grecoorientali. Episcopul vedea periclitată naţionalitatea acestora, dacă ei nu-şi
conduc soarta propriei şcoli, acest rol revenid consiliul şcolar ales de populaţia
Registrul de intrări-ieşiri al şcoalei primare naţionale din Pecica, 1922-23.
Şcoala „Cocota” 1928-2003, Arc peste timp, înv. Eugenia Pete, Jurnal Pecican, nr. 16,
2003.
12
A se vedea coperta interioară a monografiei, realizată de prof. Nagy István, după hărţile
cadastrale 1:2880 ale Oficiului de Geodezie şi Cadastru Arad, prin amabilitatea d-nei
director ing. Maria Boros şi a tehnicienilor Piroska Tóth şi Rudolf Manican.
10
11
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majoritară greco-orientală română
mai înstărită13.
La 16 iunie 1906, Scaunul
Şcolar al Şcolii romano-catolice
din Pecica Română, condus de
preotul-paroh Szathmáry Gejza,
a iniţiat transmiterea şcolii în
administrare de stat, deoarece
Fragmentul citat din adresa 206, 6
susţinerea şi dezvoltarea ei
aprilie 1899, al Episcopului Cenadului, depăşea posibilităţile financiare
Sándor Dessewffy.
ale comunităţii. Pentru menţinerea
şcolii în administrarea bisericii ar fi fost necesară majorarea impozitului
peste cele 5% (1222 kor 89 fillér) impuse şi folosite pentru finanţarea şcolilor
comunale şi confesionale. Întrucât părinţii acelor copii care frecventau şcolile
confesionale ortodoxe române din Pecica Română, respectiv cele comunale
din Pecica Maghiară, pentru cele 5% beneficiau de şcolarizare adecvată,
părinţii romano-catolici din Pecica Română nu ar fi plătit impozit mai mare,
ci şi-ar fi înscris copiii în alte şcoli din aceste localităţi. În plus, datorită mai
bunei dotări a şcolii din Pecica Maghiară, forte mulţi copii unguri din Pecica
Română au fost înscrişi acolo, din cei 498 de copii, doar 30 frecventau şcoala
confesională romano-catolică, motiv pentru care şcoala a pierdut ajutorul de
1000 de forinţi primit de la stat.
Condiţiile Scaunului Şcolar au fost: drepturile de administrare a averii
imobiliare a şcolii să revină vistieriei/erarului statului, pentru cele două
posturile de învăţători existente, totdeauna să fie numiţi dascăli romanocatolici, actualii învăţători să fie preluaţi, din administraţia şcolii, totdeauna
să facă parte ca membru preotul-paroh romano-catolic din Pecica Maghiară
şi toate nevoile şcolii să fie acoperite de vistierie.
Preotul protopop Szathmáry Gejza a predat şcoala, la 3 iunie 1907, cu
întreaga sa avere mobilă, înscrisă în CF-2023 Pecica, care a constat din: o
grădină de 6419 mp, în duleul VIII, un prund de 918 mp, o păşune de 7,54
ha, clădirea şcolii cu nr. top 1154, înscrisă în CF 1495-Pecica, precum şi
imobilul inspectorului şcolar regal, Varjassy Árpád. Acesta, la rândul lui,
le-a predat administraţiei şcolare. Clădirea acestei şcoli a fost demolată de
primărie, în anii 1980.
13

„az elközösítést károsnak és ezért elkerülendőnek (tartotta, mert) ... a római katolikus
lakosság Ó-Pécskán a magyarságot képviseli; mintegy 1500-an 6000 gör. kel. román között,
és ennek a kisebb számú és szegényebb magyarságnak nemzetiségét látom veszélyeztetve
akkor, ha iskolájának sorsát nem maga vezeti, hanem a túlnyomó többségben lévő és
vagyonosabb gör. kel. román lakósság által választott iskolaszék.”
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V. 2. 2. Clădirile şcolilor din Pecica Maghiară

Clădirea în care azi funcţionează Şcoala Generală nr. 2 Pecica a fost
construită în anii 1820, având destinaţia de restaurant şi hotel. Din 1880,
parcela pe care se află are numărul topografic CF 191/1. Clădirea a fost
cumpărată de comună în 1883 de la vistieria statului, când s-a trecut din CF
42/R (Rovine) în CF 1/R, primul conţinând averea vistieriei aflate în Pecica
Maghiară, iar al doilea conţinând avuţia comunei. A funcţionat, ca atare, până
în 1910, an în care administraţia locală, în loc să construiască o şcoală nouă, a
predat clădirea învăţământului comunal. La început, aici a funcţionat Şcoala
de băieţi a oraşului de jos. Aripa cu un singur nivel este folosită de şcoală din
anii 1950, dar de la construire şi până în 1958 a fost proprietatea Cercului
Civic Independent Pecican - Pécskai Függetlenségi Polgári Kör, înfiinţat în
1896 de agricultorii maghiari înstăriţi şi a figurat în CF 1291/R, nr. top. 190/
a. Clădirea a trecut în proprietatea statului prin sentinţa civilă nr. 358, din 6
martie 1958, a Tribunalului Popular Raional Pecica, pe motiv că în ultimul
an n-a fost administrată de proprietar, cu toate că activitatea Asociaţiei s-a
sistat forţat de către orânduirea comunistă instaurată după 1947.
Clădirea mică a Şcolii Gen. nr. 2 a fost construită în anul 1877, pe lângă
3 săli de clasă cuprindea şi 2 locuinţe pentru învăţători. După 1910 purta
denumirea de Şcoala de fete a oraşului de jos. Clădirea se află pe parcela cu
nr. top 180-181 şi este înregistrată în CF 1/R, din 1904.
Până în 1919, învăţătorii şcolilor de stat au beneficiat gratuit de locuinţe
de serviciu, situate în clădirea şcolilor, sau au primit o sumă fixă suficientă
pentru a-şi plăti chiria.
Actuala Grădiniţă cu Program Normal nr. 4, cu limba de predare maghiară,
din piaţa Bisericii Romano-Catolice, aflată pe parcela cu nr. top 135, înscrisă
în CF 1/R din 1904, a fost prima clădire-şcoală din Pecica Maghiară, fiind
construită, probabil, în 1850.
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Şcoala Primară nr. 2, Zágoni, aflată pe parcela nr. 718, înscrisă în CF 1/R,
din 22 iunie 1904, a fost construită în 1882 şi până în 1945 se numea Şcoala
Elementară Mixtă a oraşului se sus; cuprindea 5 săli de clasă şi o locuinţă
de învăţător.
Grădiniţa cu Program Normal nr. 3 se află pe parcela cu nr. top 625/R şi s-a
înscris în CF 1/R la 30 iulie 1896, data cumpărării clădirii pentru comună.
Şcoala Primară nr. 3 înscrisă în CF 2832/R, aflată pe nr. top 1083/b, a
fost cumpărată de comuna Pecica Maghiară, la 28 iunie 1914, cu 15800
coroane.
Şcolile dintre sălaşe au apărut datorită numărului mare de copii ai familiilor
care locuiau în extravilanul localităţii, cât şi datorită obligativităţii părinţilor
privind şcolarizarea acestora. Aceste şcoli aveau câte o sală de clasă înaltă
de 3 metri, cu aria de 50 metri pătraţi, dar şi locuinţă de învăţător, care avea
inclusiv anexe gospodăreşti. Şcoala din hotar nr. 2 – Központi tanyai iskola,
azi ferma Bartók, s-a înfiinţat în 1875, Şcoala din hotar nr. 4 – Nyugati, în
1882, Şcoala din hotar nr. 3 – Keleti, în 1885, Şcoala din hotar nr. 1 – Kisperegi
úti, în 1904, Şcoala din hotar nr. 5 – Nagylaki úti, fostele ferme „Avântul”, în
1904, Şcoala din hotar nr. 6 – Palotai úti, în 1906. Aceste şcoli şi-au pierdut
denumirea, fiind numerotate din anul 1919.
Despre şcoala confesională izraelită ştim că a funcţionat în Pecica Maghiară
până la 1 septembrie 1901. Din acest an, copiii evreilor din Pecica Română
şi Pecica Maghiară, având limba maternă maghiara, au frecventat şcolile de
stat din Pecica Maghiară, unde au beneficiat de ore de religie mozaică.

V. 3. Surse privind istoria învăţământului pecican

Pe lângă lucrarea menţionată Drumul unei şcoli şi cărţile care scriu despre
învăţământul pecican14, ne-am folosit de documente aflate în arhivele şcolilor
şi ale bisericilor pecicane.
Despre învăţământul românesc pecican este de remarcat, ca document
primar, fila din Evanghelierul Bisericii Ortodoxe Române din Pecica, cumpărat
14

Fináczy Ernő: A magyar közoktatás története Mária Terézia korában I. Budapest, 1899, p.
251 – 252, Németh Károly – Aradváros tanügyi története Arad megye tanügyét tárgyaló
függelékkel, II., Arad, 1890. nyomatott RÉTHY L. ÉS FIÁNÁL, p. 17 – 19, 26 – 29, 165,
213, 235, 239. V. Popeangă – Un secol de activitate şcolară românească în părţile Aradului
1721 – 1821, Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al Judeţului Arad, 1974, Arad, p.
14, 43, 48, 74 – 76, 89, 92 – 94, 159 – 161, 265, 279 V. Popeangă – Şcoala românească
în părţile Aradului la mijlocul secolului al XIX-lea 1821 – 1867, Comitetul de Cultură şi
Educaţie Socialistă al Judeţului Arad, 1979, p. 36, 93, 94, 101, 104, 110, 124, 128 – 129,
194, 232, 238, 251V. Popeangă – Şcoala românească din părţile Aradului în perioada
1867 – 1918, Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al Judeţului Arad, 1976, p. p.
10, 17, 21, 23, 35, 44 – 47, 50, 52, 123, 137 – 138, 140 – 141, 149, 161, 181, 183, 205,
218, 228, 235, 247.
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în 1877, aflat în biblioteca parohiei, pe care scrie:

„Inactivareascólelóru
romanegr.or.cucaracteru
confesionalus’aintemplatu:
Primáscólarománacu
limbádepropunereromana
s’ainactivatusiedificatula
anulu1834sianumeceade
langabiserica,cuunáclasa.
Laanulu1852.s’adeschisu
şiclasáadóuátotulaacésta
scóla,lacareafunctionézacá
siinvetiatoriu,deatuncipana
astazi,IoanuAdreleanu,éra
laclasáprimadelaaceascóla
depresentufunctionézacá
inveţiatoriuIoanuEfticiu.
Scólá numita esterna,
dinstradámareviaAradu
–Nadlacus’ainactivatula
anulu1857éralaanulu1891,
aceeas’ademolatupanain

fundamentusis’areedificatuconformrecerintielerupedagogicemoderne,lacarea
funcţionéza de presentu cá invetiatoriu Georgiu Gebelesiu.
Scóláadóuáexterna,numitascólánóua,dinstradáprincipalas’aedificatusi
inactivatulaanulu1871,decandufunctionézacáinvetiatoriuIosifuIosa.
Scóládeféte,delangascólánóuadesubNrcurentu3s’ainactivatulaanulu
1879, de candu funcţionéza cá invetiatóru Emilia Ciorogariu.
Laanulu1883s’ainactivatusiscólásuperióradebaieţi,totucucaracteru
confesionalu,lacareaafungatucáinvetiatoriupanalaanulu1888PetruCimponeriu
acumparochuinVinga,éraînaii1888-1889ainstruatulaaceascólaparintele
IoanuEvutianucáparochunoualesu,éradelaanulu1889,prindeplinireaunei
parochiidevenitevacante,cuinstructiuneas’aconcredistuparinteleDrDemetriu
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Barbucácelamaitineruparochu,iardupămoarteapărinteluiIoanEvuţianu,prin
indeplinireanouăaparochieipebazaconcursului,cuconducereaaceleişcoaleca
invăţător-paroch s’a ales preotul Savu Tamăsdan din Păulis.
Şcoalaa6a,adecaşcoalaa2adefetes’acreatdela1900alegându-seîn1901de
învăţătoare Elena Roja.
Scoaladeazilconfesionalăort.rom.(grădinadecopii)s’aînfiinţatînmod
provizorlaanul1897sis’asistatlaanul1901.Afostaplicatădeînvăţătoare
Constanţa Popa. Edificiul a fost zidit o dată cu Sala de joc, în anul 1893.”
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Unele din aceste date se
regăsesc şi pe coperta III a
registrului IV, în cataloagele
claselor a II-a, ale anilor
1873-1879, aflate în arhiva
Grupului Şcolar „Gheorghe
Lazăr” Pecica.

Învăţământul maghiar din
Pecica a fost descris pe larg în cele
şapte buletine informative editate
în anii 1890 – 1896, de directorul
şcolii, Szomorú István ,şi tipărite
de tipografia lui Ruber István din
localitate. În buletinele informative, an
de an, pe lângă raportul directorului,
componenţa nominală a autorităţilor
şcolare şi a colectivului de învăţători
din Pecica Maghiară erau publicate
notele de sfârşit de an ale tuturor
elevilor, pe clase şi învăţători, data
începerii noului an şcolar, perioada
şi condiţiile înscrierilor, precum şi
un tabel statistic atotcuprinzător. În
aceste broşuri, directorul Szomorú
István a inclus şi studii proprii după
cum urmează:
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1889 – 90
1890 – 91
1892 – 93
1895 – 96
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Relaţia dintre familie şi şcoală
p. 1 – 9
Câteva cuvinte despre pepiniera comunală
p. 3 – 9
Evoluţia şcolilor noastre (din 1789)
p. 3 – 22
896 – 1896
p. 3 – 10

V. 3. Şcoli, dascăli şi elevi
V. 3. 1. din Pecica Română

Vasile Popeangă ajunge la concluzia că 1753 este anul înfiinţării şcolii
din Pecica15, primii învăţători având în jur de 25 de elevi. La 5 octombrie
1789 a fost numit învăţător Stanislau Rachici, în 1791, învăţător a fost Iacob
Rupici, în locul lui venind, în 12 septembrie 1792, Marcu Petrovici, iar la
insistenţele comunităţii locale din 1810 este angajat George Caracioni. În
Pecica Română au funcţionat ca învăţători: Dimitrie Georgevici în 1815-1816,
Gabriel Filimon în 1818, Iosif Petrovici în1820-1821, care cunoştea limbile
română, sârbă, germană, maghiară şi latină. Conform recensământul şcolar,
în 1822 erau în localitate 231 băieţi şi 150 fete, din care frecventau cursurile
48 băieţi şi 5 fete.
Înainte de 1840 funcţiona la Pecica învăţătorul George Bila16
În 1853, învăţătorul Nicolae Costa conducea clasa inferioară şi avea 110
de băieţi şi 20 de fete, iar cursurile clasei superioare ale lui Ioan Ardeleanu
erau frecventate de 54 de copii. Localitatea avea 5046 locuitori români17.
Situaţia şcolară din Pecica anului 1864 arăta astfel18:
Copii recenzaţi
Frecventau şcoala
Învăţător
Băieţi Fete Total Băieţi Fete Total
Ioan Ardeleanu
48
5
53
48
5
53
Ion Eftici
130
115 245
80
18
98
Gheorghe Ghebeleş
130
79 209
89
30
119
Total
308 199 507
217
53
270
La sfârşitul anului şcolar se organizau examene cu participarea directorului
local şi al revizorului şcolar.
V. Popeangă, 1721 – 1821, p. 160
V. Popeangă, 1821 – 1867, p. 232
17
Ibidem, p. 93
18
Ibidem, p. 104
15
16

222

Monografia Pecica
Situaţia prezentării la examene în 188019.
Localitatea
Pecica şc. sup.
Pecica I.
Pecica II.
Pecica III.
Pecica fete
TOTAL

Copii de la 6—12 ani
Obligaţi de şcoală
Prezenţi la examene
Băieţi Fete Total Băieţi Fete Total
38
38
32
20
52
57
28
85
38
38
58
58
243 206
449
165 106
271

învăţător
Ioan Ardeleanu
Ioan Eftici
George Ghebeleş
Iosif Iosa
Emilia Ciorogariu

În 1890, postul de director şcolar local este atribuit preotului, care
îndeplinea atribuţia de preşedinte al Comisiei Şcolare. La Pecica, fiind mai
multe şcoli, erau şi directori şcolari aleşi dintre învăţători: Ion Eftici şi Ion
Iosa. Învăţătorii îndeplineau atribuţiile de secretari ai Comisiilor Şcolare,
care se compuneau din 7 membri : preotul — preşedinte —, învăţătorul
— secretar — şi 5 membri aleşi dintre ţăranii ştiutori de carte. Atribuţiile
Comisiei Şcolare erau următoarele : asigurarea frecvenţei şcolare, îngrijirea
edificiului şcolii, constituirea fondului şcolar, înzestrarea şcolii cu material
didactic, asigurarea drepturilor materiale ale învăţătorului şi funcţionarea şcolii
de pomi şi a bibliotecii şcolare.20 Şcoala populară avea un caracter naţional
prin limba de predare, valorile culturale transmise şi aspiraţiile naţionale, în
lumina cărora era format tineretul21.
Prezenţa elevilor la examene la sfârşitul anului şcolar 1904—190522.
învăţător
Ştefan Roja
Efrem Hedeşan
Efrem Moldovan
Elena Roja
Măria Crişan
Anton Blagoie
TOTAL

Copii de la 6—12 ani
Obligaţi să
Prezenţi la examene
frecventeze şcoala
Băieţi Fete Total Băieţi Fete Total
58
58
77
77
54
54
- 124
124
78
78
70
70
531 514 1045
259 202
461

V. Popeangă, 1821 – 1867, p. 228.
Popeangă 1867 – 1918, p. 44
21
Popeangă 1867 – 1918, p. 45
22
Ibidem, p. 235
19
20
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Prezenţa elevilor la examene, la sfârşitul anului şcolar 1917 – 191823.
învăţător

Locuitori
ortodocşi

Ştefan Roja
Efrem Hedeşan
mobilizat
Efrem Moldovan
Petre Russu
Emilia Bugariu
Elena Alexa
TOTAL

Atestat şcolar bilingv - 1908
Popeangă 1867 – 1918, 247
24
Adresa 503 al protpopului din 1914
23

6555

Copii
recenzaţi

976

Prezenţi la
examen
42
0
73
76
31
50
272

Periodic se organizau
conferinţe ale învăţătorilor,
cu participarea învăţătorilor
aparţinând protopopiatului
ortodox român al Aradului,
care cuprindea localităţile:
Arad, Bătania, Cenadu
Unguresc, Cicir, Mândruloc,
Micălaca, Nădlac, Pecica
Română , Păuliş, Radna,
Sâmbăteni, Semlac, Şeitin,
Şoimoş şi Tornea24.
După 1919, întâlniri
similare organizau
învăţătorii din localităţile:
Pecica, Rovine, Nădlac,
Şeitin, Semlac, Variaşul, H.
Bodrog şi Sederhat, membri
ai Asociaţiei Învăţătorilor
subsecţia Pecica.
La aceste întruniri, pe
lângă problemele metodice
şi lecţiile practice susţinute
de învăţătorii de la şcolile
care organizau dezbaterile,
erau analizate şi probleme de
organizare a activităţii şcolare,
dar şi chestiuni care vizau
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noutăţile vieţii economico-sociale curente. După 1919, în Pecica funcţiona
Cercul Cultural la care participau toţi învăţătorii din ambele comune. Cele
5 – 6 şedinţe pe an aveau o parte intimă cu lecţie deschisă, prezentare de
referate şi discutarea acestora, urmată de şedinţă publică cu program cultural
prezentat de elevii şcolii gazdă.
În arhiva Grupului Şcolar „Gheorghe Lazăr” s-au păstrat majoritatea
cataloagelor şcolilor din Pecica Română, începând din anul şcolar 1865-66.
Din cataloagele anilor 1865-76 aflăm următoarele: clasa a II-a a şcolii
triviale era frecventată de 60 – 70 elevi, între 1872 – 75, în clasa I a şcolii din
centru şi în clasa a III-a a Şcolii III frecventau 70 – 80 de copii.
Din anul şcolar 1876 – 77, pe lângă cei 70 – 80 de copii din clasele I – III
apar câte 35 – 20 – 15 elevi în clasele IV – V – VI.
Pe lângă învăţătorii Ioan Ardelean, Ioan Efticiu şi George Ghebeleş, în anul
şcolar 1883 – 84 se înfiinţează clasa de fete condusă de Emilia Ciorogariu,
cu 136 de copii, în cei 6 ani de studii.
Din cataloage se poate observa că în clasele lui Ioan Efticiu de la şcoala
trivială efectivul era totdeauna în jur de 60 de elevi, cel prevăzut de lege, deşi
au fost învăţători cu 80, 90 şi chiar 132 de elevi.
Ioan Ardeleanu a fost absolvent al Preparandiei din Arad, în 1851. Era
bine apreciat pentru activitatea sa şcolară. În 1872 avea un salariu anual de
400 fl. şi bunuri în valoare de 460 fl. Ion Eftici absolvise în 1856 cursurile
pedagogice în Arad. Vorbea limbile română, maghiară şi sârbă. Era salarizat
cu 460 fl. şi bunuri în valoare de 520fl. Funcţiona la aceeaşi şcoală cu I.
Ardeleanu, care preda la clasa I. Ion Eftici preda la clasa a II-a. George
Ghebeleş a absolvit Preparandia din Arad, în 1855. Vorbea limbile română,
germană şi maghiară. Era bine apreciat pentru ţinuta sa profesională. Avea
un salariu de 400 fl. şi bunuri naturale în valoare de 460 fl. Iosif Iosa a fost
absolvent din 1864 al Preparandiei din Arad. Se remarcase prin activitatea
sa în domeniul muzicii. Funcţiona la şcoala a treia şi era bine apreciat pentru
activitatea sa. Comunitatea îi fixase un salariu de 400 fl. şi bunuri în natură în
valoare de 460 fl. Învăţătorii din Pecica au devenit fruntaşi ai învăţământului
arădean25.
În anul şcolar 1888 – 89 este ales al cincilea învăţător, Efremu Moldovanu,
iar în 1890 – 91 în locul lui Ioan Efticiu vine Iosif Iosa.
În anul şcolar 1898 – 99, cei 13 şcolari de 5 ani sunt conduşi de Josza
Julia (Iuliana Iosa).
În arhiva Grupului Şcolar „Gheorghe Lazăr”, primul catalog care reflectă
învăţământul în limba maghiară din Pecica Română este cel întocmit de
Gábor Kálmán, învăţător al Şcolii confesionale romano-catolice, în anul
şcolar 1899-1900.
25

Popeangă 1867 – 1918, p. 123
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Începând din anul şcolar 1901 – 1902, în cataloagele păstrate există file
pe care învăţătorii au înscris anumite momente din anul şcolar respectiv.
Aflăm, astfel, din catalogul claselor I – III, 1902 – 1903, al învăţătorului
interimar, apostol confesional Petre Russu, că s-au suspendat cursurile din
cauza „epidemiilor morbului de grumaz” în trei perioade, pentru 84 de zile.
Din aceste însemnări
ştim că în anul şcolar 1904
–1905, director local era
parohul Demetrie Barbu, iar
inspectorul şcolar, protopopul
Vasile Beleş. Anul şcolar s-a
început conform ordinului
oficiului parohial. Prin ordinul
înaltului ministru de culte şi
instruire publică de sub nr.
112607/1904 se îndrumă a se
În aşteptarea inspectorului şcolar, 1907
înfiinţa biblioteci şcolare.
Examenul final la clasa învăţătorului Petru Russu s-a ţinut la 9 iunie 1905.
Din venitul curent al petrecerii aranjate de meseriaşii din Pecica s-au ajutorat
cu pălării şi veşmiente 4 elevi. Învăţătorul s-a folosit de manualul de ABC al
lui Iosif Moldovan, învăţător din Arad. Cartea de citire pentru elevii clasei
a II-a a fost scrisă de Iuliu Grofşorean, învăţător din Galşa, şi Întâia carte de
cetire pentru învăţarea limbei magiare în folosul şcoalelor poporale române,
cl. II, a fost scrisă de Ioan Roman, învăţător la Şeitin.
Petru Russu s-a născut la 31 mai 1880 la Caransebeş, a absolvit pedagogia
ortodoxă română în 1901, a fost învăţător provizoriu ales la 7 martie 1904, a
lucrat în Pecica din 1 septembrie 1902. A beneficiat de 10 metri de lemne, care
au costat 100 de coroane, salariul lui anual fiind de 720 coroane. Şcoala în
care a funcţionat s-a înfiinţat şi edificat în 1871 de către comuna bisericească
ortodoxă română din Pecica Română, fiind construită din cărămidă arsă,
acoperită cu ţiglă şi având valoarea de 20000 coroane. Această clădire era în
proprietatea comunei bisericeşti ortodoxe române Pecica, folosită din 1872,
compusă din: 1 clasă, 1 locuinţă, 1 grădină, sala de clasă cu o suprafaţă de 9,3m
x 8,2m x 3,7m, biblioteca avea 1 tom. Numărul elevilor înscrişi era de 117,
împărţiţi pe vârste: de 7 ani – 44 elevi, de 8 ani – 51 elevi, de 9 ani - 13 elevi,
de10 ani – 7 elevi, de11 ani – 1 elev, de 12 ani -1 elev, toţi fiind români .
Învăţătorul Efrem Moldovan scria că la 3 iunie şcolarii au aranjat un maial
la care toate şcolile au fost prezente cu elevi, a fost invitată toată inteligenţa
din comună şi succesul a fost peste aşteptări. Examenul final s-a ţinut la 17
mai 1905, fiind prezenţi 54 elevi: de 7 ani - 24, de 8 ani -19, de 9 ani -14,
de10 ani -18, din care au ştiut citi şi scrie 64, repetenţi 4. Manualele folosite
au fost: Carte de citire pentru elevii clasei I, Iosif Moldovan, Arad, Întâia carte
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pentru deprinderea limbii magiare, Francisc Koos şi Vasile Goldiş , Braşov,
Carte de citire pentru elevii clasei a II-a, Iuliu Grofşoreanu, Arad, 1901.
Învăţătorul Efrem Moldovan s-a născut în Pecica Română, a absolvit la
Arad în 1890, funcţionând în Pecica din 28 septembrie 1897, cu un salariu
de 600 coroane, grădină de 1300 stânjeni pătraţi, cu arenda de 60 coroane,
100 de coroane pentru lemne, total beneficiu: 830 coroane, diurnă pentru
participare la conferinţa didactică la Bătania: 20 coroane. Şcoala avea: 1 clasă,
locuinţă, grădină. A fost înfiinţată şi edificată în 1891 de comuna bisericească
greco-ortodoxă, construită din cărămidă, cu şindrilă, având valoarea de 11000
coroane. Clădire a fost folosită din 1856, iar dimensiunile ei erau de 14m x
9m x 5m.
Învăţătorul Ştefan Roja a deschis anul şcolar la 1 septembrie 1904 şi a
organizat maiul în pădure, la 21 mai. La examenul final s-au prezentat 58 elevi,
din cei 82 înscrişi, dintre care 10 erau în clasa a VI-a. Ştefan Roja s-a născut
în Pecica Română, la 25 septembrie 1876, a absolvit la Arad în 1895 şi a fost
ales învăţător definitiv în Pecica, din 1898 avea salariul de 600 cor, pentru
arendă de pământ - 50 cor, pentru lemne -100 cor, pentru „scripturistică” -20
cor, cvincvenal -100 cor, total: 870 cor/an, şi pentru conferinţa din Bătania
- 20 cor. Clădirea şcolii era a comunei bisericeşti ortodoxe române, avea 2
clase, o locuinţă cu grădină; clădirea fiind din pământ acoperit cu şindrilă,
iar clasele aveau 4 ferestre.
Învăţătorul Efrem Hedeşan a deschis anul şcolar la 5 septembrie şi avea 77
elevi prezenţi la examen. Maeştrii români au făcut mai multe veşminte pentru
fiii lor prin organizarea unei petreceri . Dintre elevii şcolii au fost premiaţi 2
copii de maeştrii orfani. Domnul avocat Lazăr Ghebeleş a împărţit 3 coroane
la 8 elevi, care au avut scrisoarea mai frumoasă. Anul şcolar s-a terminat la
9 iunie. S-au înscris 114 elevi, au rămas 94, din care: de 7 ani -17, de 8 ani
-17, de 9 ani -54, de10 ani -17, rămaşi repetenţi 4.
Efrem Hedeşan s-a născut în Pecica Română, la 10 decembrie 1873, a
absolvit Preparandia din Arad în 1893 şi a fost învăţător în Pecica din 1899.
A beneficiat de: un salariul de 600 cor, arendă de 21,94 cor, 20 metri lemne
a 100 cor, curăţitul şcolii- 40 cor, cvincvenal 100 cor, total: 881,92 cor, plus
conferinţele didactice - 20 cor. Şcoala era din pământ bătut şi cu şindrilă, a
fost construită în 1834 şi avea o clasă de 7,7m x 5,9m x 3,25m cu 4 geamuri
şi o locuinţă, fiind proprietatea comunei bisericeşti ortodoxe române, din
Pecica Română.
În anul şcolar 1904-1905, la şcolile ortodoxe române din Pecica s-au
predat următoarele discipline: religie, exerciţii intuitive de scriere şi citire
română, exerciţii intuitive de scriere şi citire maghiară, gramatică, aritmetică
şi geometrie, geografie şi constituţie, cântare, la care s-au adăugat în clasele
IV- VI următoarele discipline: istoria patriei şi universală, ştiinţe naturale şi
economie, fizică şi chimie. De remarcat că ţinerea orelor de educaţie fizică

227
Din istoria învăţământului pecican
la aceste şcoli nu reiese din cataloagele accesibile, în timp ce la şcolile de
stat din Pecica Maghiară, după o vizită la o şcoală, reprezentantul Scaunului
Şcolar a subliniat insuficienta atenţie a învăţătorului la această disciplină.
În anul şcolar 1904 – 1905 se începe activitatea în şcoala de stat nou
construită, actuala clădire a Grupului Şcolar „Gheorghe Lazăr”, instituţia
purtând numele: Ópécskai Állami Elemi Népiskola – Şcoala Poporală
Elementară de Stat, cu limba de predare maghiară:
Russu Valéria
Toncza Sebestyén
Haller Imre, director

88
98
67

I.
88

II.

III.

44

54

IV.

V.

VI.

42

11

14

46
21
12
11
2

3
2
3
1

3
1

2

152
60
38
32
14
5
3

79
17
4
20
26
4
8

alte

slovac

72
14
4
19
23
4
8

grecoortodox

român

9

romanocatolic

german

91 109
49 43
15 25
18 22
3 10
1
5
5
4

sârb

maghiar

I
II
III
IV
V
VI

239 148
79 30
44 29
54 36
40 37
10
9
12
7

fete

Total

băieţi

Clasa

Structura etnică şi confesională a elevilor acestei şcoli se prezenta
astfel:

8
2
2
2
1
1

În acelaşi an şcolar, la Şcoala romano-catolică de la Promonad, învăţătorul
Garda Gábor avea 43 de elevi.
În viaţa şcolilor o importanţă majoră a avut Legea XXVII, din 2 iunie
1907. Această lege a impus pentru învăţători salarii de bază, precum şi sporul
de vechime majorate: salariul de bază de1000 cor, iar sporul de vechime de
200 cor se acorda din 5 în 5 ani, câte 200 de cor.
Dacă susţinătorul şcolii nu putea asigura aceste salarii, atunci putea cere
ajutor financiar de la ministrul învăţământului. Ajutorul se acorda doar în
cazul în care şcoala respecta condiţiile legii: învăţătorii să fie calificaţi, să
fie cetăţeni maghiari, să ştie să vorbească şi să predea corect ungureşte, să
predea disciplinele şi programele aprobate de ministru, să folosească manuale
cu conţinut patriotic, folosind mijloace didactice utilizate în şcolile de stat.
Învăţătorul a fost obligat să dezvolte şi să aprofundeze în sufletul copilului
apartenenţa la patria şi naţiunea maghiară, precum şi gândirea religioasă. Pe
frontispiciul şcolii trebuia fixată stema ţării, iar în sălile de clasă să fie expuse
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imagini din istoria maghiară. În şcolile cu limbă de predare nemaghiară, în
fiecare clasă trebuia predată limba maghiară după o înţelegere prealabilă între
ministru şi confesiunea susţinătoare a şcolii, astfel ca, după clasa a IV-a, copiii
să se poată exprima verbal şi în scris şi în limba maghiară. Şcolile cu limba de
predare a minorităţilor puteau primi ajutor de la minister, dacă disciplinele:
limba maghiară, aritmetica, geografia şi istoria ţării, respectiv cunoştinţele
despre cetăţenie erau predate după programa, manualele, mijloacele didactice
şi numărul de ore aprobate de ministru. În cazul în care ajutorul statului la
salariul de bază al învăţătorului depăşea 200 de coroane, atunci angajarea
acestuia depindea de aprobarea ministrului învăţământului.
La şcolile confesionale religia învăţătorului trebuia să fie cea a şcolii, iar
angajarea lui era posibilă doar cu aprobarea ierarhiei bisericeşti.
Neglijarea limbii maghiare, utilizarea manualelor şi mijloacelor didactice
interzise atrăgea sancţionarea disciplinară a celor vinovaţi.
Şcolile puteau utiliza numai cataloage şi matricole tipărite în ungureşte,
dar acestea puteau fi completate, în paralel, şi în limba minorităţilor (română,
sârbă).
Legea XXVII/1907 a ridicat la rang de funcţionar public şi pe învăţătorii
şcolilor confesionale. Acordarea acestui avantaj a atras după sine mărirea
influenţei şi controlul statului în şcolile confesionale.
Această lege, prin promovarea educaţiei patriotice în spiritul intereselor
naţionale maghiare, a fost considerată de minorităţi ca fiind în dezavantajul
lor.
Aplicarea legii XXVII/1907 a produs următoarele modificări în veniturile
învăţătorilor din şcolile ortodoxe române, din Pecica Română:
Ştefan Roja
Efrem Hedeşan
Petre Russu
Emilia Bugarin
Efrem Moldovan

1906 – 7
870
982
760
880
860

1907 – 8
1200

1908 – 9
1400

1000
1400

1110
1000
1400

1909 – 10
1640
1400
1310
1000

În şcolile confesionale ortodoxe române, din Pecica Română, Legea
XXVII/1907 s-a aplicat fără dificultăţi, singurul învăţător căruia i s-a atras
atenţia asupra prevederilor legii a fost Petru Russu.26
În anul şcolar 1910-1911 efectivele de elevi din şcolile Pecicăi Române
se prezentau astfel:
26

Adresa 3972 al judelui Plasei Pecica din 24 august 1907
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Şcoala Poporală
Confesională
Ortodoxă Română
– Pecica Română,
director local paroh
Ioan Popescu,
învăţător director
Ştefan Roja

Şcoala de Stat
de lângă calea
ferată din Pecica
Română, învăţătordirector László
Kovács

Din istoria învăţământului pecican
I
Roja Ştefan
Petru Russu - băieţi
Bugarin Emilia - şcoala
de sus, fete
Moldovan Efrem - mixt
Hedeşan Efrem - băieţi

128
106

II

III

IV

VI
128

108

11

61 45

119
107 107
87 13

Kovácsné Russu Valéria
Kovács László
Reichmann Izidor
Várszegi József

V

5

69

I II III IV V VI
42 42
42
42
68
32 36
26
17 9
I II III IV V VI
53 53
39
39
64
39 25

Şcoala Elementară de Stat de la
Seress Ilona
Promonad,
Králitz Vilma
director László Kovács
Krohn János

Situaţia după sex, religie şi naţionalitate:

106

106

119

119

Petru Russu

106

106

Kovácsné Russu Valéria

42

25

17

27

Kovács László

42

23

19

16

Reichmann Izidor

68

33

35

28

Várszegi József

26

14

12

16

Seress Ilona

53

31

22

46

Králitz Vilma

39

25

14

34

Krohn János

64

37

27

45

880

562

318

212

7

63,86%

36,14%

24,09%

0,80%

TOTAL general

105

1

1

7

6

4

23

14

1

3

16

7

5

14

23

2

23

12

11

21

35

1

6

3

12

6

8

1

0

0

45

2

4

38

1

4

12

1

2

53

11

1

12

615

29

4

168

66

641

4

1
0,11%

53
119

0,45%

53

119

72,84%

106

Bugarin Emilia

7,50%

Moldovan Efrem

19,09%

87

0,45%

128

87

3,30%

128

87

69,89%

128

87

1,36%

128

Hedesan Efrem

106
1
1
5

sârb

ţigan

român

slovac

maghiar

baptist

izraelit

naţionalitate
greco-oriental

reformat

evabghelic

greco-catolic

romano-catolic

feminin

religie

0,11%

Roja Ştefan

masculin

învăţător

TOTAL

sex

1

2

5

1
2
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Din acest tabel se vede că şcolile confesionale ortodoxe române din
Pecica Română erau frecventate numai de copii români, ortodocşi, iar şcolile
de stat cu limba de predare maghiară aveau elevi din toate confesiunile şi
naţionalităţile, ortodocşii români fiind 96 din cei 641 din comună, adică 17,6%
din copiii români erau şcolarizaţi aici.
Din cataloagele anului şcolar 1910 – 1911 aflăm următoarele:
– Dimitrie Barbu a fost numit de Scaunul Şcolar director local, pentru
anii 1910-1913;
– Oficiul de Administraţie al judeţului Arad, în data de 25 noiembrie,
a atras atenţia asupra art. 34 din Legea nr. 38/1868, privind numărul maxim
de elevi ce se pot înscrie: 80 elevi – la un învăţător;
– în 25 noiembrie, biserica ortodoxă din localitate a cerut primăriei
închiderea birturilor în zilele de duminică şi de sărbători;
– în 21 octombrie, oficiul protopopiatului a interzis utilizarea cărţii de
lecturi istorice scrisă de Benedek Elek;
– în 18 noiembrie se impune şcolarizarea analfabeţilor;
– în 10 februarie, oficiul protopopiatului atenţionează învăţătorii să
depună jurământul oficial şi să-şi adeverească cetăţenia;
– clasa învăţătorului-director Ştefan Roja avea examen în 16 iunie, la
care s-au prezentat 79 de elevi;
– Petru Russu primea salariu anual de 1000 cor, 110 cor. pentru lemne
şi 200 cor. pentru vechime;
– clasa învăţătoarei Bugarin Emilia avea examenul în 17 iunie, la care
s-au prezentat 114 eleve. Aceasta a beneficiat de un salariu de 1000 de cor.
În anul şcolar 1911 –1912, populaţia şcolară a comunei Pecica Română
se prezenta astfel:
6 / 12
şcolarizaţi
12 / 15
1002
băieţi
761
499
262
fete
792
545
247
total
1553
1044
509
Să spicuim din paginile speciale ale cataloagelor şcolare, consacrate
evenimentelor memorabile ale anului:
– în anul şcolar 1912 – 1913, Ştefan Roja a notat sărbătorirea aniversării
de 100 de ani de la deschiderea şcolii pedagogice greco-orientale din Arad,
care s-a desfăşurat la 21 septembrie;
– Emilia Bugarin a consemnat hotărârea sinodului, prin care s-a decis ca
în data de 30 noiembrie, anual, să se desfăşoare serbarea şcolară în memoria
lui Andrei, Baronul de Şaguna, şi faptul că protopopiatul obliga şcoala ca în
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fiecare an să consacre o zi privind educaţia antialcool ;
– în anul şcolar 1913 – 1914, Ştefan Roja a notat că pentru examenul
clasei a VI-a a fost numit delegat ministerial învăţătorul-director al Şcolii
Economice de stat, din Pecica Română, Schill János,
– Emilia Bugarin, căsătorită Dehelean, reţine că din acest an absolvenţii
claselor a VI-a vor fi examinaţi şi din limba maghiară;
– de la Petre Russu aflăm că participarea la cercul învăţătorilor dă dreptul
la diurnă şi cheltuieli de transport şi că la examenul absolvenţilor de clasa a
VI-a de acum încolo va participa şi un delegat al ministrului;
– în anul şcolar 1914 – 1915, Roja Ştefan a reţinut că în 29 iunie 1914 un
ucigaş ticălos, sârb, a omorât la Sarajevo pe Majestatea sa Francisc Ferdinand
şi pe soţia lui, iar în 28 iulie s-a decretat mobilizare şi declaraţie de război
Serbiei, tot atunci „patria noastră intră în război şi cu Rusia”. Învăţătorul mai
adaugă că s-au cules 2 saci
de frunze de mure pentru
soldaţii aflaţi în război şi
că s-au adunat 24 cor., 10
filler;
– Hedeşan Efrem a
consemnat că parohia a
atras atenţia locuitorilor ca
să păstreze fructele pentru
hrana de iarnă şi că elevii
claselor IV - VI sunt scutiţi
de munci agricole. El scria
că „patria noastră dragă intră
în război şi cu Rusia”;
– învăţătorul teolog
Petru Russu scria: „Resboiu
mare”, şi că „lumină electrică
pe stradele principale, s-a
făcut în acest an”.
În anul şcolar 1918 – 1919, învăţătoarea Emilia Bugarin n-a completat
paginile cu menţiuni din catalog. Ştefan Roja a reţinut că, în 4 februarie,
Oficiul parohial din localitate, pe baza ordinului 3563/1918 al Conzistoriului27,
a dispus ca „anuarele şcolare să se poarte exclusiv numai în limba română,
iar în locul limbei maghiare care se exclude din şcoală să se propună mai
intensiv limba română”.
27

Consistoriul a fost autoritatea şcolară a Diecezei.

Elena Alexa
Raţiu Ion, mixt, elevi particulari 5
Şcoala primară de stat - limba de predare
maghiară

Şcoala primară naţională din Pecica
Irina Kovács, cu limba de predare
maghiară
Sofia Dima înv. ajut
Elisabeta Papp
Terenţia Ciorogariu
Şcoala primară naţională din Pecica

I

II

45
32

45

70
48

70

78

47

54
59
62

54
59
62

Total

Şcoala conf. gr. or. rom. director înv. Ioan
Popescu, dir. înv. Nicolae Dima

Total
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Din însemnare făcută de Petre Russu, în 2 noiembrie 1918, aflăm că „românii
din comună au ţipat după păreţii şcoalei pagera ţării ungureşti (coroana),
iar tumultul au bătut pe
notarul comunal Momac
Floriş, spărgându-i casa
cu toate cele din lăuntru;
asemenea tumultul
a făcut »republică«
spărgând şi la şcoala
economică totul”. În 11 februarie 1919, în mod subit a murit învăţătorul Ştefan
Roja. În data de 1 octombrie 1919, învăţătorul Petru Russu a fost numit de
Consiliul Diligent Român, din Sibiu, ca director la şcoala Agronomică din
Pecica Română. „Conform Venerosului Conzistoriu anuarul şcolar se poartă
exclusiv în limba română, fiind această limbă întronată, iar cea majoră nimicită
şi detronată”, scria Petru Russu în anuarul şcolar al claselor I – II din anul
şcolar 1918 – 1919.
În anul şcolar 1919 – 1920, la Şcoala a II-a Primară Naţională, fosta Şcoală
de Stat de la Promonad, învăţătorul Ioan Ghebeleş a reţinut că în ziua de 1
Decembrie s-a serbat aniversarea adunării naţionale de la Alba Iulia şi că
din 24 noiembrie până în 2 decembrie, respectiv din 8 decembrie până în 10
februarie, s-au sistat prelegerile din cauza că nu au fost lemne de încălzit.
Statistica pe învăţători şi clase a anului şcolar 1921 –1922 se prezintă astfel:
III

IV V

VI

32

48

I

31

II

III

IV

V

VI
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Gheorghe Imbroane
Valeriu Bragea
EfremMoldovan
Dimitrie Ţigu
Nicolae Dima, director
Efrem Hedeşan
Ioan Ghebeleş
Constantin Trifu
TOTAL
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80 80
50
50
59
59
65
65
92
92
53
53
73
73
77
997 417 253 145 73

64 13
109

Dacă în anul şcolar 1919 – 1920, în Pecica Română funcţionau clase I
– VI cu limba de predare maghiară, în anul şcolar 1920 – 1921 rămâne doar
clasa I cu 70 de elevi şi clasa a II-a cu 48, iar în anul şcolar 1921 –1922, Irina
Kovács are 47 + 31 elevi în aceste clase.
În data de 14 iulie 1922, revizoratul şcolar din Arad trimite raport în cauza
mutării claselor I – II maghiare în comuna vecină28.
În anul 1922 se ţine examen pentru echivalarea diplomelor corpului
didactic. Lemnele de foc pentru şcoală se solicită de la Ministerul agriculturii
şi al domeniilor, iar învăţătorii sunt numiţi de revizoratul şcolar.
În anul şcolar 1922 – 1923, învăţătorul-director Nicolae Dima a consemnat
următoarele evenimente:
– 15 octombrie - ziua încoronării Majestăţii Sale Ferdinand I şi a Reginei
Maria;
– 7 decembrie 1922 – 4 ianuarie 1923, prelegeri sistate – lipsă
combustibil;
– 4 februarie – Şezătoare culturală – venit obţinut de 511 lei;
– 6 februarie, serbare – „Unirea Principatelor” la Ordinul 449 al Revizoratului
Şcolar;
– 25 martie – Şezătoare culturală – venit obţinut de 675 lei;
– 9 aprilie – Concert de Paşti – venit obţinut de 750 lei;
– 23 mai – Sărbătoarea naţională „Unirea tuturor românilor”” – măial şi
festivitate şcolară, în păduriţă.
Din cei 660 de elevi înscrişi la examenul de sfârşit de an şcolar s-au
prezentat 410. În nomenclatorul şcolilor pecicane apare Şcoala Primară de
Stat – Muştră. Învăţătorul Ioan Ghebeleş reţine că între 19 decembrie şi 4
ianuarie prelegerile au fost sistate din lipsă de combustibil.
Deşi la 8 martie 1923 învăţătorului Darvas Mihail depune cerere pentru
28

Registrul de intrări-ieşiri 1921 -22 al şcolii primare naţionale din Pecica Română.
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romanizarea numelui său în Dehelean, dar el apare cu numele avut iniţial şi
în anul şcolar 1933 –1934.
În 1923 se reorganizează fostele Scaune Şcolare în Sfaturi Şcolare. Membrii
se alegeau anual, în adunarea sătească convocată de primărie pentru toţi cetăţenii
cu drept de vot. Datorită faptului că nu se adunau jumătate plus unu dintre aceştia,
adunarea se repeta peste o săptămână şi decizia era luată de cei prezenţi.
La 3 mai 1923, Revizoratul Şcolar din Arad transmite ordinul ca toţi
învăţătorii minoritari să ştie româneşte, până la 1 septembrie.
Pentru anul şcolar 1923 – 1924 am găsit ultimul catalog al Şcolii Primare
Confesionale Greco-Ortodoxe Române, din Pecica Română. Învăţătorul Ion
Raţiu avea 31 de elevi în clasa a V-a, iar în clasa a VI-a avea 24 de elevi, toţi
din localitate.
În al doilea război mondial, Şcoala Primară de Stat de lângă gară a fost
cedată armatei, astfel, o parte din arhiva învăţământului pecican a dispărut.
Învăţătorii şi elevii şcolii de stat din Pecica Română, în anul şcolar 1930-1931:
Total I
II
III IV
Ilie Popian - mixt
63 63
Elena Cismaşiu - Deheleni - mixt
39 39
Iolanda Mathé - Muştră - mixt
67 67
Maria Şiclovan - mixtă, şcoala gară
63
63
Cornelia Vârtaciu - mixtă, şcoala
38
38
Deheleni
Ioan Ghebeleş, mixtă, şc. Muştra,
55
55
director Muştra-Deheleni
Ana Ţigu, mixt, şcoala-gară
39
39
Aurelia Stepiciu, mixt, şcoala-gară
38
38
Valer Bragea mixtă, Muştra
39
39
Mihai Darvaş, băieţi, şcoala gară
65
65
Florica Ponta, fete, şcoala-gară
68
68
Nicolae Dima, băieţi, şcoala-gară
46
Livia Ghebeleş, V-VII fete
53
Petru Russu VI-VII băieţi
16
promovaţi
551 125 131 106 107
repetenţi
34
8
2
3 20
retraşi, morţi, etc.
104 36 23
7
6
Justina Lazarov - Şcoala confesională
17
4
3
1
5
greco-ortodoxă Sârbă
Total general
706 173 159 117 138

V VI VII

46
31 22
16
64 18
1
12 20
3

14
15
13
16

1

80 39
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După naţionalitate şi religie:

1395
obligaţi 921 678 4 167 7 51 12 2
603
1 105 9
înscrişi
718 601 1 66 3 38 9 0
La examenul de absolvire s-au prezentat 13 elevi.
Documentele anilor 1930, păstrate în arhiva Grupului Şcolar „Gheorghe
Lazăr”, reflectă legăturile strânse dintre comunitate şi autoritatea administrativă
locală.
Şedinţele Centrului Cultural al învăţătorilor se ţineau conform ordinului
ministerial29.
Pământul şcolar a fost împărţit de comitetul şcolar la învăţători: Nicolae
Dima, director, 5 jughere, Ioan Ghebeleş, Petru Russu, Valer Bragia şi Mihai
Darvaş, 4 – 4 jughere30.
Cheltuielile materiale ale şcolilor (reparaţii, întreţinere, încălzire, iluminat,
curăţenie, obiecte de inventar, rechizite de birou, onorariul secretarului
comitetului şcolar, leafa servitorului, diurne, publicaţii oficiale, cărţi pentru
biblioteca şcolară) au fost suportate din bugetul localităţii, iar execuţia
bugetelor şcolilor a fost controlată şi aprobată de Comitetul Şcolar Local (14
ian.), precum şi de comisia emisă de Comitetul Şcolar Judeţean (19 apr.) şi
s-a aprobat de Adunarea Generală Obştească. La aceste adunări trebuia să
participe o treime din membri, dar din 862 de persoane (părinţii elevilor şi
donatorii şcolii31) s-au prezentat doar doisprezece, la a doua convocare. Contul
de execuţie s-a aprobat în unanimitate, astfel32:
Încasări
lei 495 804
Plăţi
lei 495 804
Drepturi constatate la venituri
lei 630 467
Drepturi constatate la cheltuieli
lei 660 469
Deficit bugetar
lei 30 002
Rămăşiţe de încasat de la Primărie cota 14%
lei 134 663
Rămăşiţe de plată
lei 164 665
Sume depuse de comitetul şcolar la banca „Păstorul”
lei 15 752
Datorită nealocării sau alocării întârziate de către primărie a sumelor care
reveneau şcolilor, acestea aveau dificultăţi la plata furnizorilor de servicii. În
luna ianuarie 1931, şcoala avea unsprezece creditori şi între 856 şi 146 476 lei
Centrul Cultural Pecica, nr. 6 din 24 februarie 1929
Proces Verbal, nr. 51 din 4 decembrie 1930
31
Adresa Comitetului Şcolar Judeţean Arad nr. 3039 din 1930
32
Proces Verbal din 24 mai 1931
29
30
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şi 179 265 lei datorii la aceştia33, motiv pentru
care i s-a pus în vedere şcolii că va fi apelată în
instanţa judecătorească, în caz de neplată.
La 31 ianuarie s-a constituit noul Comitet
Şcolar format din: Dimitrie Şiclovan primar,
Nicolae Dima, Petru Russu, Ioan Ghebeleş
directori şcolari, Maxa Mara, Gheorghe Igrişan,

Certificat de clasă bilingv emis în 1932

Efrem Şiclovan, Gheorghe Tămăşdan, Petru
Şiclovan perceptor, şi Nicolae Ardeleanu preot.
Primarul a fost ales preşedinte, Mara Maxa
locţiitor şi Nicolae Dima secretar. Gheorghe
Tămăşdan şi Efrem Şiclovan au fost aleşi
delegaţi pentru verificarea conturilor lucrărilor
şi serviciilor achiziţionate, iar Petru Russu şi
Gheorghe Igrişanu pentru stabilirea amenzilor
şcolare date părinţilor, care nu-şi trimiteau copiii
la şcoală. La această şedinţă Gheorghe Igrişan a
cerut ca să nu fie angajate mai multe învăţătoare
decât învăţători, ci în număr egal34.
Comitetul Şcolar s-a preocupat şi de
asigurarea învăţătorilor. Comitetul format din:
În 1931 Directorul Nicolae Axentie Novac- preşedinte, Nicolae DimaDima solicită primăriei secretar, Maxa Mara, Gheorghe Igrişan, Efrem
să se achite de obligaţiile Şiclovan şi George Tămăşdan- membri a
financiare faţă de şcoli. cerut Revizoratului Şcolar Judeţean detaşarea
„tânărului şi neobositului învăţător, care este adevăratul apostol al neamului”
Popianu Ilie de la Minead, judeţul Arad, la Pecica35.
Din cauza epidemiei de paralizie şi scarlatină anul şcolar 1931 –1932 a
început abia la 14 decembrie, Şcoala Deheleni (Cocota) fiind transformată în
spital de izolare a copiilor bolnavi36.
Conspectul Comitetului şcolar rural nr. 28 din ianuarie 1931.
Procesul verbal al Comitetului şcolar din 31 ianuarie 1931
35
Comitetul Şcolar, adresa nr. 260 din 16 august 1931
33
34
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Am constatat că din perioada 1931 – 1951, anual lipseşte cel puţin câte un
catalog, de aceea redăm doar situaţia cadrelor didactice şi a elevilor din anul
şcolar 1951-1952:
Total
I II III IV V VI VII
Şcoala elementară mixtă nr. 2
72
Doina Lincariu
51 27
24
Draghina Petescu
21
13
8
Şcoala elementară cu limba de
48
predare maghiară Nr. 2
Kovács Károly
26 7
19
Zágoni Szabó Iosif
22
10
12
Şcoala elementară Nr. 1
288
Antonela Cel Mare
31
31
Aurel Faur
29 29
Popescu Maria
29
29
Bădoiu Melania
45
45
Florica Vârtaciu - fete
78
78
Manghera Vasile
33
33
Guran Magdalena
43
43
Şcoala elementară Nr. 3
56
Popian Ilie
25
12 13
Ardelean Ilie
31 21
10
Total
464 84 66 85 75 78 33 43
Şcoala Elementară nr. 2 era la Muştra – Promonad, iar nr. 3 în Cocota.
Ultimul an şcolar, în care clasele de elevi aveau un singur învăţător şi în
clasele V – VII, a fost cel din 1952 – 1953.
Din anul şcolar 1953 – 1954 s-a trecut la predarea de către profesori a
disciplinelor de învăţământ în clasele V – VII. Însă, o perioadă destul de lungă
de timp, învăţătorii de până atunci au continuat să funcţioneze pe catedrele de
profesori. Situaţia s-a reglementat treptat prin apariţia absolvenţilor Institutelor
Pedagogice şi ai Universităţilor, calificaţi în diferitele ştiinţe.
Anul şcolar 1956 – 1957 a avut o importanţă deosebită în istoria
învăţământului pecican, s-a aprobat înfiinţarea liceului prin infiinţarea clasei
a VIII-a. În anul şcolar 1959 – 1960 a susţinut examenul de bacalaureat prima
promoţie de clasa a XI-a a Şcolii Medii nr. 1, din Pecica. În acest an şcolar
36

Procesul verbal al Comitetului şcolar din 6 august 1931, Nota telefonică a Prefecturii
Judeţului Arad din 27 august 1931, Convocatorul directorului Nicolae Dima din 12
decembrie 1931.
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situaţia statistică a Şcolii Medii din Comuna Pecica, Raionul Pecica, Regiunea
Timişoara se prezenta astfel:

Vioara Dragoş
Bădoiu Melania
Petescu Draghina
Siladi Cornelia
Şiclovan Valeria /
Faur Aurel
Ardelean Ilie Muştră
Şcoala generală
Liceu
Şcoala maghiară
Pecica - Muştra
Kozma Irina
Funkenhauser
Franciska
Gulácsy Rozália
Bölöni Elisabeta
Şcoala din Cocota
Popian Ilie
Belean Olimpia
Dragoş Ştefan
Siladi

Total I II III IV V VI VII VIII IX X XI
196 85 60 78 68 108 63 60
41 37 32 22
46
46
35 35
24 24
34
34
32

32

25

25

231
132

108 63

60
41 37 32 22

95
26 26
26

26

21
21
22
22
104
22
22
24
24
27
27
31 31

În acest an şcolar, şcoala din Pecica Română avea 3 localuri proprii, 1 local
închiriat, 13 săli de clasă, un internat cu capacitatea de 120 de locuri, un lot
experimental de 3200 mp, 1 laborator
necorespunzător, 1 atelier cu capacitatea
de 20 elevi, o gospodărie anexă de
1,25 ha, 1 căruţă, 1 cal pentru nevoile
internatului şcolii, în care locuiau elevi
Clădirea
şcolii
de la
„Muştra”

Vioara Hedeşan
Tămăşdan Aurelia
Bădoiu Melania
Antonela Cel Mare
Şcoala generală
Liceu
Clasele I-IV magh.
Kurunczi Irina
Bölöni Elisabeta
IAS Pecica
Silviu Frăţilă
Şcoala din Cocota
Ion M
Koncsek Iosif
Belean Olimpia
Dragoş Ştefan
Belean Olimpia

132
26
29
26
24
27
348
126
38
19
19
16
16
127
49
31
24
23

XII

XI

X

IX

VIII

VII

VI

V

IV

III

II

I

Total
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din aproape tot judeţul Arad.
În anii 1957 –1960, clasele cu limba de predare maghiară din Pecica aveau
cataloage tipărite şi completate exclusiv în limba maghiară.
Istoria acestui liceu s-a sfârşit în anul şcolar 1975 – 1976, pentru care nu s-a
mai putut organiza admitere în clasa a IX-a. În anul şcolar 1974 – 1975, Liceul
„Gheorghe Lazăr” din Pecica, al cărui nume este deţinut din anul şcolar 1969
– 1970, avea următoarele efective de elevi:

74 42 35 35 88 66 131 63 38 32 28 28
26
29
26
24
27
88 66 131 63
38 32 28 28
9
13
6

10
6

6

3

1

49
31
24
23

Liceul din Pecica Română a pregătit între anii 1956 – 1977, 18 promoţii
cu 564 de absolvenţi.
Deoarece perioada 1945 – 1977 a fost una cu diverse încurcături politice şi
foarte mulţi dintre elevi şi dascăli sunt încă printre noi, consider că nu se cuvine
să facem consideraţii privind diferite aspecte de calitate sau altele asemenea,
motiv pentru care rămânem la datele statistice prezentate mai sus.
În anexă redăm dascălii identificaţi, care au făcut apostolatul educaţiei în
Pecica Română, în cele două secole abordate.

