
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

         Școala cu clasele I-IV  

Chechiș 
 
 

            “Ne naştem slabi şi avem nevoie de putere ; ne 
  naştem neputincioşi şi avem nevoie de ajutor; 

     ne naştem mãrginiţi şi avem nevoie de judecatã.  
    Ceea ce ne lipseşte când venim pe lume, şi de care  

          avem nevoie mai târziu ne este dat prin educaţie.” 
(J.J. Rousseau) 

 

 
Chechiş 

 
- sat aşezat pe valea Almaşului, la 6 km de 

vărsarea acestui râu în Someş,(în Depresiunea 
Almaş-Agrij), în partea central-estică a 
judeţului Sălaj; 

- atestat documentar în anul 1350 cu 
denumirea Kettewsmezeu,într-un act de danie a 
regelui Ludovic ,,...se întinde de la râul Almaş 
până la o mănăstire în care stă un sihastru.”- 
posibil  pe Valea Gârboului; (Doc.Rom.Cb.IV:546); 

- suntem convinşi că vechimea satului este 
mult mai mare numai dacă ne gândim că în 
imediata apropiere trecea graniţa nordică a 
Imperiului Roman (castrul Tihău); 

- de-a lungul timpului a purtat diferite 
denumiri: 1560-Kettewsmezeu; 1603-
Ketteosmezeo; 1721-Kettos-Mezo (Petri 
M.III:650); 1733-Tetișul; 1750-Kettos-mezo; 
1837-Tietiuș; 1850-Tyetyis; 1854-Cătişu; 
 1900-Chechiş;1960-Chechiş; 

- numele satului (toponimul) este format pe 
baza apelativelor maghiare Ketos-dublu, binar şi 
mezo-câmp, loc, probabil pornindu-se de la 
faptul că Almaşul taie în două lunca pe care 
care este aşezat satul sau poate că, în primul 
mileniu, satul era aşezat pe două vetre: Valea 
Caselor şi Valea Gârboului; 

- denumirea ar putea veni şi de la alt 
apelativ maghiar,  Kek-albastru sau Kekes-
albastru, vineţiu; 

- în graiul local şi astăzi se spune T’et’iş  
aşa cum era consemnat în 1837-Tietus,1850-
Tyetyis; 
 

documentar întocmit de înv. Vasile Burian 
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Şcoala 
        Date certe despre existenţa unei forme 
organizate de învăţământ în satul Chechiş nu 
avem până în anul 1875, când SEMATISMUL 
DE LA BLAJ, menţionează o şcoală 
confesională edificată de săteni între anii 1873-
1875. 
        Este sigur că şi înainte de această dată se 
învăţa carte în Chechiş: 
 în 1700, popa LUP,împreună cu cei doi 
dieci,transcriau Liturghierul,dar şi 
,,cântece,poesii poporale” şi ,,corinde”, 
constituind un adevărat ,,scriptorium” şi de 
la care a rămas şi un ,,Miscelaneu”-culegere 
de poezii şi cântece populare,păstrat în 
arhivele ACADEMIEI ROMÂNE, filiala Cluj; 
 în 1733, popa Ioan, preot ortodox, avea 
biserică şi casă parohială în care învăţau şi 
,,pruncii”; 
 o adresă din 1856 a protopopiatului 
Răstolţ cerea,,mult onorabilului frate” să 
orienteze absolvenţii de 4 clase spre cursul 
teologic de la Blaj; 
 o chitanţă din 1871 atestă că s-a plătit 
unui sătean pentru închirierea unei camere 
necesară învăţării ,,pruncilor”; 
 din anul 1911 se înfiinţează al doilea 
post de învăţător; 
 în 1952 Şcoala devine prima şcoală de 7 

ani din comună, apoi de 8 ani; 
 până în anul 1875 – într-o cameră 

închiriată şi în casa parohială; 
 din 1875  -  şcoală de lemn, acoperită cu 

şindrilă, până în 1929 când clădirea se 
dărâmă;  
 din 1930 -  actualul local cu 3 săli de clasă, 

la care în anul 1958 se mai adaugă 2 săli. 
  1873 - Ioan Bencze, localnic, primul   

învăţător  oficial  al  Şcolii. 
 

 
Dinamica polpulaţiei 

 
- la 1 ian. 2004 satul număra 681 

locuitori, 246 bărbaţi şi 340 femei în 418 
gospodării; 

- 1. 02. 1992 - 700 locuitori; 
- 1722 – 1733 =30 familii româneşti; 
-  1837= 132 case cu 1015 persoane;  
- 1890=1185 locuitori, români=1152, 

nemţi=19,unguri=13 şi alte naţionalităţi=1; 
- 1895- satul are 267 gospodării cu 

supraf. De 3345 jugăre: 1625=arabil, 
578=pădure, 329=fânaţ, 300 grădini, 107 , 54 
vii, 355=neprodictiv. 

 
Dinamica populaţiei şcolare 

an/nr.şcolari 
     1875 -    60 
    1897 -   166 
     1905 -    67 
     1930 -   136 
     1938 -   248 
     1952 -   350 
     1971 -  239 
     1975 -  189 
   1979 –  
Şcoală cu clasele I-IV 
 
    2010 /2011 -   26 
    2011/2012  -   30 

 
 

Biserica 
      Prima menţiune despre un lăcaş de cult 
este despre mănăstires în care,,stă un 
sihastru”aşezată pe locul numit FAŢA 
MĂNĂSTIRII  pe Valea Gîrboului, ale cărei 
ruine păstrat până târziu şi despre care 
oamenii locului ţtiau că a fost distrusă ,,din 
poruncă”-probabil acţiunea generalului 
Bukow din martie 1761, la ordinul Mariei 
Teresa; 
 La 1700 este menţionat popa LUP cu 
diacul RUS GRIGORAŞU; 
 1783-este cunoscut popa Ioan, preot 
neunit, care avea biserică ortodoxă şi casă 
parohială; 
 L-a  urmat popa Dimitrie, iar după 
moartea acestuia, între 1824-1839, preotul 
Vasile Pop; 
 1839-1847 preot Ioan Silaşi, în timpul 
căruia, în 1850, se construieşte casa 
parohială; 
 1867-1899 preot Ioan Pop, sub 
păstorirea căruia are loc renovarea bisericii 
în 1899; 
 În 1899 vine ca preot Demetriu 
Mureşan care definitivează renovarea 
bisericii ( născut în 1875 la Varviz, lângă 
Braşov, hirotonit la Blaj în 29 octombrie 
1899) activând până în 1947; 
 Din 1947 vine ca preot Cornel 
Mureşanu fiul lui Deme.... 
 1963-1968 preot Ioan Georgea, în 
timpul căruia în 1965 se acoperă biseruca cu 
tablă galvanizată; 
 1968-1979, preot Marin Ionescu; 
 1979-2010,preot Ioan Rodina . 

 
           
 
       


