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Comuna Supuru de Sus este aşezată în partea de sud a judeţului Satu Mare pe drumul
european, la 45 km de Satu Mare înspre judeţul Sălaj. Aşezată în zona de interferenţă între câmpie şi
zona Codru, satele aparţinătoare sunt situate într-o zonă colinară. Casele construite în a doua jumătate
a secolului al XX-lea păstrează atât tipologia zonei de câmpie (din văioage, pământ bătut şi cărămizi
arse), cât şi a celei din zona Codru construite din lemn în sistem potici. În zona de câmpie casele erau
învelite cu trestie, iar în zona Codru cu jupi de secară ulterior fiind înlocuite cu ţiglă sau cu azbociment
(poală).
1. Supuru de Sus
Prima casă de lângă biserica ortodoxă este a lui ROTAR VASILE (Văsălică a Ilii) de 85 de
ani. Casa a fost construită de tatăl proprietarului ROTAR ILIE – agricultor. Pe fundaţia de piatră spartă
se aşează o talpă groasă din grinzi de stejar. Pereţii sunt clădiţi din văioage. Acoperişul în două ape
este învelit cu ţiglă. La capete podul este acoperit cu scândură de brad. În faţă are iluminatoare
traforate în formă de triunghiuri şi de cruce sub care o scândură orizontală cu decupeuri în formă de
semicerc. Casa are un târnaţ pe toată lungimea casei şi în spatele ei. Târnaţul se sprijină pe 12 stâlpi de
stejar ciopliţi cu barda. Casa este compusă din 2 camere, între care se află o tindă. Dimensiunile
exterioare ale casei sunt de 16 x 6 m. Casa a fost construită în anul 1936. Gospodăria mai are o şură cu
poiată şi un grajd. Este construită pe un schelet de bârne de stejar, pereţii fiind umpluţi cu văioage.
Casa mai mare are o anexă compusă din bucătărie de vară şi o poiată pentru căruţă.
2. Supuru de Sus
Casa de pe strada Principală 154 al cărei proprietar este RIPA MARIA a fost cumpărată de
MALINCAŞ IOAN în 1912 aceasta fiind construită la sfârşitul anului 1800. Este ridicată pe o fundaţie
de piatră, pereţii sunt clădiţi din văioage.
Acoperişul are învelitoare din ţiglă. Este compusă din 2 camere între care se află o tindă. În
continuarea camerei din spate se află grajdul extins până la nivelul târnaţului. Pe lungimea casei, până
la grajd se află un târnaţ sprijinit pe 6 stâlpi, în faţă are un stâlp clădit din văioage care formează în faţa
casei nişa în formă de geam. Casa are dimensiunile de gabarit de 14 x 6 m.
3. Hurezu Mare
Casa ţărănească pe strada Pivniţelor 50 este construită pe o fundaţie de pietre şi cărămizi pe
care se află o talpă groasă de stejar. Pereţii sunt clădiţi în sistem potici. Casa a fost construită în jurul
anului 1910. Iniţial a fost învelită cu trestie, ulterior prin anii '40, învelitoarea a fost schimbată cu ţigle.
Casa este compusă dintr-o cameră şi o tindă. În faţă şi pe lungimea casei se află târnaţul sprijinit pe 7
stâlpi de stejar ciopliţi cu barda. Acoperişul este în două ape, la capete acoperiş cu scândură şi prevăzut
cu două nişe (iluminatoare).
4. Sechereşa
Casa din Sechereşa numărul 11 este construită în anul 1941 de TOTH BALINT. Actualul
proprietar este nepotul TOTH JANOS. În 1941, în acest cătun, proprietatea unui evreu, au fost
colonizate 18 familii de reformaţi. La nr. 11 găsim o casă dintre primele construcţii. Casa este fără
fundaţie şi clădită din văioage. Are o cameră de 3 x 4 m, în continuarea ei o poiată cu rol de bucătărie
de vară şi două coteţe pentru porci. Acoperişul este în două ape cu ţiglă. Dimensiunile de gabarit sunt
11 x 3.5 m.

Satu Mare – Studii şi Comunicări, nr. XXV, 2008

Toth Zoltan

The architecture of peasant households in Supuru de Sus
Abstract
The municipality of Supuru de Sus is located in the south of Satu Mare county on the European
road, 45 km from Satu Mare towards Sălaj. Located at the interference between the plains and Codru
region, adjoining villages are located in a hilly area. Houses built in the second half of the twentieth
century kept the plains typology (made of văioage, mud bricks and burned) and that of the Codru
region with house built of wood.
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