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Sărbătoarea „Fiii Satului”

O nouă ediție de succes!

Sâmbătă și duminică, 14-15 iulie, au fost două zile de sărbătoare
pentru comuna Secusigiu. Două
zile pregătite anume pentru ca întreaga comună să îmbrace haine
de sărbătoare. S-a desfășurat „Fiii
Satului”, sărbătoarea comunei
noastre!
O sărbătoare a bucuriei, a spectacolului, o sărbătoare a tuturor
cetățenilor comunei Secusigiu!

Au fost două zile în care muzica, distracția
și voia bună s-au mutat efectiv la Secusigiu, programul propus pentru sărbătoare
atrăgând o mulțime de spectatori, fiind unul
pe măsura așteptării publicului, care a putut
urmări un concurs de gătit cătlane, turneu
de fotbal, trupe de muzică ușoară cu artiști
consacrați, spectacol folcloric de excepție,
cu participarea unor ansambluri și soliști de

seamă.
Au fost cu adevărat două zile de mare
sărbătoare, platoul din jurul scenei fiind ocupat din timp de cei veniți a se bucura de spectacolele pregătite anume pentru acest eveniment
de seamă al comunei, un eveniment din cadrul
căruia nu puteau lipsi jocurile aduse pentru copii, fiind adus și un trenuleț care a avut un mare
succes printre cei mici.
>>> pag. 2

„Sper din inimă că
ediția din acest an a sărbătorii comunei noastre- „FIII SATULUI”- a
fost pe placul tuturor
participanților. Din nou,
am arătat celor veniți
pe la noi cu această ocazie ce comună frumoasă
este Secusigiu, ce comunitate locală frumoasă
avem, cu oameni harnici
și vrednici, primitori și
onești.
M-am bucurat mult că
am putut să organizăm
din nou sărbătoarea co-

munei noastre, având în
program o slujbă religioasă la biserică, sfințirea
drapelului, întâlnirea cu
fiii satului, turneu de fotbal, concursul de cătlane,
iar apoi spectacole de
muzică ușoară și populară deosebite, pentru care
doresc să mulțumesc tuturor celor care au urcat
pe scenă.
Tot ceea ce am pregătit pentru sărbătoare s-a putut realiza cu
sprijinul consilierilor
locali, al viceprimaru-
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lui Delamarian Flavius,
angajaților primăriei
și al celorlați oameni
inimoși din comună
ce mi-au fost alături și
cărora le mulțumesc
pentru implicare și
susținere.
Încehei prin a spune că
țelul nostru trebuie să
fie acela de a evolua mereu, de a progresa de la
an la an, pentru a arăta
nu doar ca o adevărată
comună europeană, ca
și o comunitate europeană, frumoasă, dem-

nă și elegantă în toate.
Cred că la „Zilele Comunei Secusigiu” asta
am și arătat: o mentalitate europeană, prin
modul cum ne-am prezentat, prin modul cum
ne-am organizat.
Primar Cheșa Ilie
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>>> pag. 1 Tradiția întâlnirii cu fiii comunei

Secusigiu a continuat și la această ediție a sărbătorii, duminică dimineața, înainte de a merge la slujda Sfintei Liturghii, primarul Cheșa Ilie întâmpinându-i la Primărie pe „fiii comunei ” veniți special
pentru a fi din nou în comuna lor dragă-Secusigiu.
Întâlnirea a fost una amicală, o întâlnire a bucuriei
revederii locurilor copilăriei, toți fiii comunei fiind
copleșiți de emoțiile revederii, de emoțiile reîntoarcerii la izvorul vetrei satului. S-au depănat amintiri,
s-au schimbat impresii, s-a văzut bucuria în ochii
acestor reprezentanți de seamă ai comunei, care
aveau sufletele răvășite de emoțiile reîntoarcerii acasă, căci pentru ei acasă înseamnă comuna Secusigiu!
Primarul Cheșa Ilie a prezentat „fiilor comunei”,
la fel ca-n fiecare an, o dare de seamă despre ce s-a
mai petrecut la nivel administrativ cu privire la proiectele avute în vedere a fi dezvoltate în comună, cu
privire la problemele care există. Totul, pentru ca să
existe transparență în actul administrativ, pentru ca
fiii comunei Secusigiu să cunoască realitățile administrative ale comunei lor de suflet.
A urmat apoi participarea la Liturghie, de unde vă
și prezentăm imagini, Biserica rămânând un reper
fundamental în viața fiecărui bun creștin.

Trebuie specificat că la slujba liturgică preotul paroh Horia Ștefan i-a avut alături și pe
preoții Brînzei Ioan și Valer Jirji, din partea
Episcopiei fiind prezent consilierul cultural,
preotul Iustin Popovici.
De asemenea, dintre oficialitățile prezente putem aminti pe președintele Consiliului Județean Arad, domnul Iustin Cionca,
scriitorul Vasile Todi, precum și fiul satului,
domnul Ioan Cuzman, directorul Bibliotecii
Județene, domnul Doru Sinaci oferind auditoriului și câteva repere culturale privind
participarea secusigenilor la Marea Unire.
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Un moment deosebit a
fost acela în care a avut loc
sﬁnțirea Drapelului Gărzii
Naționale din Secusigiu,
drapel cu majore conotații
istorice și patriotice, căci
la Marea Unire acest drapel a fost purtat de către
personalitățile
secusigene Înv. Damian Sebeșan și
ﬁul său, Aurel Sebeșan, ca
reprezentanți ai idealurilor

de unire secusigene.
A fost un moment deosebit, prin care s-a readus în
prim plan participarea comunei Secusigiu la exprimarea dorinței Marii Uniri,
iar asta nu oricum ci tocmai
acum, în anul centenarului,
primarul Cheșa Ilie declarându-ne: „Să nu ne uităm
trecutul, pentru a înțelege
prezentul și a putea privi cu

optimism spre viitor, spre
binele tinerei genrații ce ne
va urma. Secusigiul a avut
participanți la Marea Adunare Națională de la Alba
Iulia prin care s-a consﬁnțit
voința de unire a poporlui
român, iar acest lucru nu
trebuie lăsat uitării, ci dimpotrivă, trebuie adus în prim
plan și trebuie promovat în
mentalitatea colectivă””

Un moment aparte a sărbătorii a avut loc
sâmbătă 14 iulie la Căminul Cultural din
Secusigiu, unde toți fiii satului, alături de
oficialități și invitați s-au deplasat după liturghie. Aici a fost pregătit un program artistic
de cântec, dans și poezie, primarul Cheșa
Ilie dorind astfel ca invitații să socializeze,
să se simtă bine revenind la Secusigiu, dar
să se și bucure de un program artistic pus în
scenă de tinerii din comună. >>> pag.3
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>>> pag. 2 De asemenea, în acest

cadru festiv, într-o atmosferă solemnă,
primarul Cheșa Ilie a înmânat distincții
meritorii unor cetățeni de seamă ai comunei, domnul primar declarându-ne:”
Am dorit ca prin aceste distincții să aduc
cinstire unor reprezentanți de seamă ai
comunei, care prin activitatea lor au
făcut și fac cinste comunei Secusigiu,
punându-și amprenta într-un mod pozitiv asupra evoluției comunei noastre.
Le sunt recunoscător acestor oameni
pentru tot ce au făcut pentru comună,
transmițându-le respectul meu și al tuturor consătenilor.
În acest cadru festiv s-au acordat o diplomă de merit colectivului pompierilor
din Sânpetru German, care în ultimii 5

ani au obținut an de an locul I pe județul
Arad, o diplomă de excelență a primit și
tânăra Roberta Ariana care la frageda ei
vârstă a reușit să scrie și să publice cartea „Mai presus de mândrie”, iar domnului doctor Gârbaci Doru i s-a acordat titlul de cetățean de onoare al comunei, ca
semn de apreciere și cinstire a modului în
care și-a exercitat nobila profesie.

În urma ediției din acest an a sărbătorii rămân
doar frumoasele amintiri a celor două zile dedicate comunei noastre, două zile pe care le puteți
rememora și prin imaginile surprinse cu această
ocazie. Datorită faptului că spațiul publicației
locale este insuficient pentru a putea să vă
prezentăm toate imaginile de la evenimentele
importante ale comunei, vă reamintim că puteți
intra pe pagina Web a primăriei de unde puteți
descărca imaginile pe care le doriți. SITE-ul
primăriei se actualizează permanent, cu evenimentele importante organizate în comună, de
fiecare dată după ce apare publicația locală, sau
de câte ori este nevoie.

Nu putem trece peste acest moment al
sărbătorii fără a felicita copiii care au urcat
pe scenă, reușind să aducă în prim plan un
program artistic deosebit, presărat cu poezie,
muzică și dans, astfel încât întreg auditoriul
s-a putut bucura de o atmosferă de sărbătoare
autentică. A fost frumos, iar toți acești copii care participă la marile evenimente ale
comunei trebuie felicitați, fiindcă merită cu
prisosință acest lucru.
>>> pag. 4
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Spectacol artistic de excepție!

>>> pag.3 Ziua de sâmbătă cu melodiile sale.
a fost dedicată tinerilor, pe scenă
urcând o serie de trupe și soliști
de muzică dance, surpiza serii
fiind consacratul solist Sonny
Flame, care a încântat auditoriul

A fost o atmosferă electrizantă,
plină de voie bună, o atmosferă a
bucuriei, căci sărbătoarea comunei a fost una de mare nivel artistic și anul acesta.

Cât privește spectacolul folcloric anume
pregătit pentru această zi de sărbătoare,
acesta a început în jurul orei 17:00, prezentarea ﬁind făcută de către Nicoleta Pavel, care an de an participă la evenimentul
comunei noastre.
Pe scenă au urcat rând pe rând ansamblurile invitate, precum și interpreții de muzică populară anume chemați pentru această

Nici cei mici nu au fost uitați, anume pentru ei
fiind aduse o mulțime de jocuri, cele mai căutate
fiind toboganul gonflabil, care efectiv au fost luate cu asalt de copiii dornici de a se juca.
Putem spune că toată lumea s-a simțit bine,
peste tot putând vedea oameni veseli, bucuroși de
a petrece la sărbătoarea comunei noastre. Prima-

rul Cheșa Ilie, alături de reprezentanții primăriei
au fost mereu prezenți pe lângă scenă, pentru a
supraveghea modul de organizare și desfășurare
a sărbătorii, astfel încât totul să se desfășoare fără
probleme. Așa a și fost, sărbătoarea, în ansamblul ei, fiind bine organizată, cu spectacole de
>>> pag.5
excepție.
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zi a bucuriei, zi dedicată comunei Secusigiu,
programul ﬁind conceput pentru a acoperii
gusturile tuturor celor prezenți.
Putem spune că a fost cântec, joc și voie
bună la Secusigiu, scena duduind de dansurile ansamblurilor invitate, în timp ce
peste tot în Secusigiu se auzeau melodiile interpretate de către soliștii și orchestrele invitate.
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>>> pag.4 Să nu uităm de momentul decernă-

rii premiilor pentru cei mai buni bucătari, precum și
premierea cîștigătorilor turneului de fotbal, momente deosebite, devenite tradiție a evenimnetului.
„Fiii Satului” a fost și anul acesta o sărbătoare complexă care a cuprins diverse momente, așa cum am
spus anterior, concursul de cătlane ﬁind unul dintre
acestea, un concurs care de la an la an a devenit tot
mai popular și așteptat de către public.
De asemenea, un moment deosebit a fost și cel al
demonstrațiilor pugilistice, când, sportivi talentați,
conduși de către domnul antrenor Mihali Victor. a
prezentat publicului demonstrații speciﬁce. Acești tineri, precum și antrenorul lor, un om dedicat promovării sportului în rândul tinerilor, merită felicitați, ﬁindcă au venit acasă doar cu rezultate notabile din
competițiile la care au participat, primarul Cheșa
Ilie acordîndu-le diplome de merit pentru rezultatele obținute.

Atmosfera a fost una de mare sărbătoare, concertele pentru tineri, atât programul dedicat tinerilor precum și spectacolul folcloric reușind să fie pe placul
tuturor celor prezenți.
Trebuie spus că au fost amplasate și terase unde micii și grătarele au sfârâit
necontenit și unde berea rece și-a așteptat mușterii, așa că, putem concluziona
afirmând că și ediția din acest an a sărbătorii organizate în Secusigiu a fost
una de neuitat, ridicându-se la pretențiile tuturor celor veniți să se bucure de
>>> pag.6
o sărbătoare autentică.
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>>> pag.5 Așadar, nu a lipsit nici în acest an concursul de gătit, la cătlane par-

GAZETA COMUNEI SECUSIGIU

pag. 6

O nouă ediție de succes!

ticipând o serie de echipe din comună și nu numai, după cum se poate observa și
din imaginile alăturate.

De remarcat este și faptul
că tot mai multe oficialități
vin la sărbătoarea comunei
noastre, printre acestea remarcând pe domnul Iustin
Cionca, președintele Consiliului Județean Arad, care

mereu a fost prezent la evenimnetele organizate în comuna noastră, domnul Sergiu Bâlcea, vicepreședintele
Consiliului Județean Arad,
precum și deputatul Glad
Varga.

Așadar, s-a mai consumat o ediție a „ Zilelor Comunei Secusigiu”,
manifestarea artistică reușind să fie structurată de așa manieră încât să
acopere gusturile tuturor spectatorilor.
Vă lăsăm în compania câtorva imagini reprezentative de la ziua de
sărbătoare a comunei, deoarece spațiul publicației locale este destul de
restrâns, preferând astfel, prin aceste imagini, să vă aducem în fața ochilor amintiri de la acest important eveniment, abia anul următor urmând
>>> pag.7
a ne reântâlni cu sărbătoarea comunei noastre.
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În atenția cetățenilor
Mare atenție la focurile de miriște!

>>> pag.6 Ca o concluzie, sărbătoarea

comunei Secusigiu-„Fiii Satului”- a reușit să
surprindă din nou prin frumusețe și organizare, reușind să aducă bucurie în inimile celor prezenți, fapt pentru care îi felicităm pe
toți cei implicați.
Încheiem, spunând că au fost zile frumoase
de sărbătoare la Secusigiu, acum rămânând
imaginea de ansamblu, prin care s-a văzut că
am avut o sărbătoare cu oameni veseli, cu sufletul deschis, cu bucuria de a bucura ca o comunitate unită și plină de dragostea pentru
frumos. Avem o comună „vie” iar acest lucru
s-a văzut din plin!
Sperăm că
aceste frumoase amintiri de la sărbătoare să vă aducă bucurie în

inimi, acum, când le revedeți prin paginile
publicației noastre, pagini ce constituie fărâme de istorie pentru viitor. Nu de alta, dar, așa
cum v-am mai precizat și cu alte ocazii, prin
publicația locală încercăm să spunem povestea comunității locale pentru a lăsa o dâră de
istorie pentru posteritate, fiind siguri că aceste pagini vor fi sursă de informație peste ani,
pentru o viitoare monografie.

Nu se ard tufărișurile, stuful, miriștile sau vegetaţia ierboasa fără acceptul autorităţii
competente pentru protecţia
mediului și fără informarea în
prealabil a serviciilor publice
pentru situaţii de urgenţăconf. Legea Mediului (OUG,
l95/2005 + L 265/2006);
După obţinerea! acceptului
(aviz) autorităţii competente
de protecţie a mediului, arderea miriștii se face cu respectarea următoarelor prevederi
generale (conf. O.M.A. 1. nr.
579/2008):
a) condiţii meteorologice
fără vânt;
b) parcelarea miriștii în suprafeţe de maximum 10 ha,
prin fâșii arate;

c) izolarea zonei de ardere
faţă de căi de comunicaţie,
construcţii, culturi agricole
vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâșii
arate;
d) desfășurarea arderii numai pe timp de zi;
e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului
de supraveghere și stingere a
eventualelor incendii;
f) asigurarea, pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5
ha, a substanţelor și mijloacelor de stingere necesare;
g) asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari
de 5 ha. a unui plug, a unei
cisterne cu apă, a mijloacelor
de tractare și a personalului
de deservire;
Persoanele care observă un
incendiu au obligaţia de a
anunţa prin orice mijloc serviciile de urgenţă-tel.112, primarul sau poliţia și să ia măsuri, după posibilităţile sale,
pentru limitare și stingere a
incendiului;
SVSU Secusigiu

COMEMORĂRI

DRINCEANU ION
SUBICI SABIN
VLAD DUMITRU
OSTOIN MATILDA
PACSA ELISABETA

Cu mâhnire în suflet ne luăm la
revedere de la consătenii care au
trecut la cele veșnice în perioada
recentă.
Dumnezeu să-i aibă în pază și să le
odihnească sufletele.
Primar, Cheșa Ilie

Telefoane utile

Primăria
Secusigiu 0257/411320
Politia nationala –
0760241214
SVSU Pompieri 0760/241211
Primar 0257/411304
Viceprimar -

0257/411402
Secretar 0257/411403
Dispecerat Enel 0257/921
Dispecerat RCS/
RDS - 0357/400401
Romtelecom 1921

MARE ATENȚIE-PESTA PORCINĂ!
Cum se manifestă pesta porcină africană?
Porcii își pierd pofta de mâncare;
Au urechile și coada lăsate în jos, pete roșii
în jurul urechilor și, râtului, pe abdomen;
Stare generală proastă, respirație îngreunată,
cu febră puternică;
Lipsă poftă de mâncare
Evoluţie mortală în 2 până la 10 zile.
DACĂ AVEŢI ORICE SUSPICIUNE
ANUNŢAŢI DE URGENTĂ
MEDICUL VETERINAR!

Primăria Comunei Secusigiu
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CĂSĂTORIILE LUNII

Familia reprezintă rodul celui
mai frumos sentiment: iubirea!
Un sentiment pur, sincer, un
sentiment al inimii și sufletului!
Urez acestui cupluri care și-a
unit destinele în fața mea ca
sentimentul iubirii să fie mereu
în viața lor, la fel de puter-

nic și frumos ca în momentul
căsătoriei lor.
Să se bucure împreună de o
viață frumoasă, fără griji, o viață
prin care să treacă cu zâmbetul
pe buze, ca o familie împlinită.
Casă de piatră!
Primar Cheșa Ilie

Popov Ionel Emanuel și
Burta Andreea Daniela

Mînzat Alin Constantin
și Diac Anamaria

Popa Cristian Ioan
Rațiu Bogdan -Ioan
și Rusu Andreea Daniela și Buci Cristina- Ramona

Belciug Sorin-Costel
și Bene Monica

Mezeniuc Gabriel Alin
și Rista Mariana Ancuța

Scânteie Cristian
și Bogojel Paula Diana

Nechita Florin Petru
și Bănățean Alina

ANUNȚ ANGAJĂRI
Companie
serioasă
angajează
îngrijitori
persoane vârstnice
în Germania
cu contract legal
și sigur!

Condiții:

Cunoașterea limbii germane cel puțin la nivel de începător și
experiență minimă în domeniu.

Beneficii:

Transport gratuit până la domiciliul pacientului.
Asistență dedicată 24/24 pe toată durata contractului.
Asigurare medicală privată pe teritoriul Germaniei.
Salarii și bonusuri avantajoase
Cursuri GRATUITE de limba germană pentru începători.
Compania noastră NU percepe comisioane.

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta
la numărul: 0357.630016
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ConstrucțiaGospodăriei de apă
progresează pe zi ce trece

Anul acesta s-a lucrat zi de zi la rețeaua
de apă. continuându-se practic săparea
șanțurilor, introducerea tubulaturii pentru realizarea rețelei de apă potabilă în comună, amenajarea de cișmele, construirea
canalelor etc.
Acum se lucrează intens la construirea și
amenajarea gospodăriei de apă de la Secusigiu, lucrare de anvergură, care cuprinde și
săparea puțurilor necesare rețelei de apă.
Și la acest obiectiv importat pentru comună lucrările au avansat mult, în momentul de
față fiind amplasate pompele submersibile,
pecum și celelate agregate necesare punerii
în funcțiune a rețelei de apă.
Față de luna trecută lucrările au progre-

sat mult, după cum se poate observa și din
imaginile alăturate, ceea ce ne face să credem că până la finele acestui an construcția
și amplasarea echipamentelor specifice va fi
finalizată, iar rețeaua de apă potabilă, după
verificările finale și obținerea certificărilor
necesare va deveni funcțională. Este un proiect mare, pentru care primarul Cheșa Ilie a
luptat mulți ani.

7.800.000 LEI
reprezintă valoarea investiției
doar pentru acest an,
bani obținuți de primarul Cheșa Ilie
printr-un proiect depus
și câștigat la Ministerul Dezvoltării!
Lucrările recente cuprinse în acest proeict cu impact major pentru comuna
noastră au fost îndreptate
către amenajarea stației de
pompare, amplasarea noilor echipamente, lucrându-se intens și la fântânile
de la șosea, respectiv asigurarea zonelor de protecție,
conform specificațiilor tehnice.
Despre această investiție
de mare anvergură pentru
comună primarul Cheșa
Ilie ne-a precizat: „Am
pregătit acest proiect de
introducere a rețelei de
apă în comună încă de
acum 5 ani și nu a fost
ușor să găsesc soluțiile
optime de finanțare a
investiției, știut fiind că
bugetul local nu ar fi fost
suficient pentru susținerea
acestor ample lucrări de
utilități publice. Totuși,
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după multe insistențe, am
reușit obținerea finanțării
proiectului nostru printr-un program al Ministerului Dezvoltării, unde
am o deschidere totală și
o relație dosebită. În acest
context, în urma finanțării
obținute, acum se lucrează la rețeaua de apă a
comunei, fiind în stadiul
amenajării gospodăriei de
apă și a stațiilor de pompare, lucrările fiind destul
de avansate. Dacă totul
decurge conform planificării inițiale și constructo-

rul menține ritmul actual
de lucru, atunci, la finele acestui an putem face
recepția lucrării, urmând
ca din primăvara anului
următor să vedem rețeaua
de apă funcțională în comună. Este un obiectiv pe
care-l doresc realizat pentru comuna noastră”.

