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Apare lunar, şi se distribuie gratuit în localitatile Secusigiu, Sînpetru German, Satu Mare și Munar

„Marea Unire” celebrată la Secusigiu

„ Ziua Națională a României trebuie să
reprezinte pentru orice cetățean al țării
noastre o mare sărbătoare!
O sărbătoare a libertății, a unității, o
sărbătoare a românilor de pretutindeni.
Este o zi specială în inima ﬁecăruia dintre noi, o zi pe care și noi, la Secusigiu,
am sărbătorit-o printr-o serie de manifestări culturale dedicate Zilei Naționale
a României. Felicit pe toți cei implicați
în organizarea acestor evenimente, precum și reprezentanții școlii, care s-au
pregătit anume pentru a susține spectacolul dedicat Zilei Naționale.”
Primar Cheșa Ilie

Sărbătoarea Zilei Naționale a
fost marcată în Secusigiu prin depuneri de coroane la mormântul
învățătorului Damian Sebeșan (reprezentantul comunei la Marea
Unire), într-o atmosferă solemnă,
cu participarea oﬁcialităților comunei, a preoțlor comunei, a reprezentanților instituțiilor publice.
A urmat apoi deplasarea pe platoul din fața Primăriei, unde a avut
loc spectacolul folcloric, dar și
tradiționala tăiere a porcului, după
obiceiul românilor. >>> pag.4

Începe asfaltarea străzilor la Secusigiu
Proiectul primarului Cheșa Ilie de
asfaltare a 15 km de străzi în comună începe!
S-au ﬁnalizat procedurile de
achiziție publică, iar în urma licitației
proiectul de asfaltare a fost adjudecat pe două loturi, de către două
companii diferite.
În primul lot au fost cuprinse pentru asfaltare 7,3 km de străzi în Secusigiu, iar pe lotul II au fost cuprinși
pentru asfaltare 7,7 km de străzi în
celelate localități ale comunei.
Anul acesta începe asfaltarea a 3,5
km de străzi la Secusigiu, pregătirile
pentru asfaltare au început, urmând
a se asfalta acum, într-o primă eta-

pă strada ce merge la Gospodăria de
Apă, strada cu Căminul Cultural și
strada de lângă Primărie.
Celelalte lucrări de asfaltare străzi
cuprinse în proiect vor începe în primăvara anului următor.
Felicitări primarului Cheșa Ilie pentru acest proiect, prin care se continuă practic modernizarea comunei,
o modernizare ce s-a realizat anul
acesta lună de lună, căci am avut în
comună o mulțime de investiții publice, de la cele în rețeaua de apă,
trotuare, construcție grădiniță, pietruire străzi, parcuri amenajate, piețe
și locuri de joacă reabilitate etc.
Acum încep și asfaltările!

Spectacol folcloric
Hramul Bisericii Ortodoxe Sârbe
al comunității sârbe la Satu Mare
din Satu Mare

Cel mai important moment din luna
precedentă al comunității ortodoxe sârbe din Satu Mare a fost reprezentat de
Hramul Bisericii. Această însemnată
sărbătoare, Hramul Bisericii Ortodoxe
sârbe din Satu Mare, vine ca o continuare a tradiției comunității de cinsti-

re și prețuire a bisericii, cu respectarea întocmai a datinilor strămoșești.
Având Hramul „Reînoirea Hramului
Sfântului Mare Mucenic Gheorghe”,
biserica ridicată în 1824 a fost și este
în permanență cinstită de comunitatea
sârbă din Satu Mare.
>>> pag. 2

Ce reprezintă o comunitate fără
tradiții, fără identitate? O comunitate care nu-și cunoaște trecutul? O
comunitate care își uită obiceiurile?
Nu reprezintă nimic, este o comunitate goală pe dinăuntru, fără viitor!
Căci dacă nu ne respectăm tradițiile
care ne reprezintă, nu putem spera
la un viitor mai bun!
Ne bucurăm că în Satu Mare aceste
tradiții și obiceiuri sunt respectate și duse mai departe generație de
generație. Hramul Bisericii Ortodoxe Sârbe constitue o astfel de tradiție,
după cum, comunitatea sârbă constituie un reper istoric al comunei noastre.
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Festivalul comunității sârbe organizat la Căminul Cultural din Satru Mare ne-a readus în fața privirii frumoasele obiceiuri ale acestei
comunități, tradiții puse în scenă de
către ansamblurile invitate, prin port,
prin joc, prin cântec. Totul, în aplauzele publicului prezent. >>> pag.7
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Hramul Bisericii Ortodoxe Sârbe din Satu Mare
>> pag. 1 Slujba religioasă oﬁciată special cu
ocazia hramului, s-a bucurat și în acest an de prezența
comunității ortodoxe sârbe, a unor preoți invitați, precum și a oﬁcialităților, primarul Cheșa Ilie ﬁind și de
această dată alături de biserică.
Nu a lipsit nici obiceiul tăierii colacului, tradiția atestată în analele bisericești încă din cele mai vechi timpuri. Semniﬁcația colacului adus de către nași este aceea a jertfei, iar coliva reprezintă învierea de apoi, adică
renașterea. Sunt simboluri și tradiții a existenței de veacuri a comunității pe aceste meleaguri, biserica constituind în permanență un simbol al credinței, continuându-și
și astăzi păstrarea identității și a respectului credincioșilor.
Ca o concluzie, Hramul Bisericii a fost sărbătorit cu respectarea întocmai a tradițiilor și canoanelor
bisericești, constituind moment de sărbătoare pentru
întreaga comună Secusigiu.

Spicuiri din monograﬁa
comunei Secusigiu!
Biserica Ortodoxă Sârbă
Biserica ortodoxă sârbă este
așezată în partea de nord a satului la 150 m de strada principală și ea are hramul „Praznicul
Strămutării Moaștelor Sfântului
Gheorghe”

Vechea biserică

Suntem în Postul
Nașterii Mântuitorului

Postul Crăciunului sau Postul Nașterii Domnului începe la 15 noiembrie și ţine până la 24 decembrie. El
a fost instituit în secolele IV-V, deci mai târziu decât
Postul Paștelui. Este un post al pocăinţei, fără a exista
în perioada lui slujbe speciale, cum există în perioada
Postului Paștelui, Canonul Sfântului Andrei Criteanul.
Noi am obișnuit însă, a săvârși în parohia noastră, în
fiecare vineri seara Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos spre folosul nostru duhovnicesc și sufletesc.
Postul Crăciunului a fost rânduit de Biserică pentru
pregătirea credincioșilor în vederea întâmpinării marelui Praznic al Nașterii Domnului. El ne amintește de
postul patriarhilor și a drepţilor din Vechiul Testament
și de postul de 40 de zile al lui Moise, pe Muntele Sinai,
înaintea primirii Decalogului, a celor 10 porunci scrise
> pag.3
de Dumnezeu pe table de piatră.
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cărămidă.La fel proscomedia era
zidită. Iconostasul, din scândură,
avea sus Răstignirea iar dedesupt
chipurile celor 12 apostoli.
La acea vreme curtea bisericii
era îngrădită cu nuiele, iar cimitirul era neîngrădit.
Inventarul bisericii din 1758
Pe sfânta trapeză se găsea 2 veșminte de pânză, un antimis sfinţit în 1746 de mitropolitul Georgije Popović, un chivot simplu, la
data conscrierii, în stare proastă,
cu sf.mir, o Evanghelie sârbească, un Testament moschicesc, 2
sfeșnice de alamă, cruce de lemn,
Liturghier moschicesc.
În proscomidie erau păstrate un
potir, un discos, o zvezdă, linguriţă de cositor, o copie-cuţit, SF.
aer, ștergare de mătase, cădelniţă
de alamă, clopoţel.
Tot în altar se mai găseau 4
icoane de pristol, 5 candele de
aramă,sfeșnic de lemn, 2 feloane
și un stihar,un patrafir de mătase
și rucaviţe, un brâu de fir.
În biserică 20 strane și
cărţi(Octoih osmoglasnic de la
Kiev, Pentcostar, Ceaslov, Octoih
sârbesc și Sbornic).În pronaos o
cristelniţă din ţiglă.
Epitrop în 1758 a fost Ioan
Jivcovici.

Data construcţiei primei biserici în sat nu se cunoaște.Arheologii români susţin că în secolul
XIV în sat s-ar fi aflat o biserică
de mir . Independent de această
afirmaţie, istoricii sârbi susţin că
în anul 1333, la prima menţiune a localităţii, aici apărea și un
nume de preot.
Dacă avem în vedere tradiţia
sârbă prima biserică, de mici
dimensiuni, a fost zidită în anul
1666, însă în sprijinul acestei
afirmaţii există doar menţiunea
preotului Coia, în catastiful patriarhiei de Peć din anul 1666.
După o însemnare scrisă în 1733
pe o Evanghelie adusă din Rusia,
în anii 1720-1730 în localitate s-ar fi zidit o bisericuţă. Cert
este însă că, la recensământul
bisericilor din anul 1758, în sat
este consemnată o biserică ortodoxă cu hramul „Sf.Gheorghe”,
construită din bârne, acoperită
cu șindrilă având 7 ferestre și 2
uși. Conform descrierii făcute
de recenzori, turla era simplă,
Noua biserică
din două lemne cu un clopot, iar Se spune că biserica a fost (re)
edificiul avea o cupolă din șin- construită în anul 1824. De fapt,
drilă. În altar sf. trapeză era din conform unui inventar detaliat

din 1873, biserica a fost construită în anul 1789.
Inventarul, alcătuit de către învăţătorul Dionisije Pandurović
reprezintă cea mai completă descriere a bisericii de până atunci.
Aceasta era cladită din cărămidă
arsă, fiind tencuită și vopsită pe
exterior, și acoperită cu tablă.
Edificiul avea 10 ferestre mari, cu
gratii, două uși de lemn, iar podeaua era din plăci de marmură.
Lungimea bisericii a fost de aproximativ 17m, lăţimea de 6m, iar
înălţimea boltei în jur de 5m.
Mobilierul includea 30 de strane (scaune) în naos, câte 3 în
strane pentru cântăreţi, 15 în
pronaos. De asemenea, existau
tronurile laterale, cel arhieresc și
cel al Maicii Domnului.
Înălţimea turlei era de peste
26m.
Iniţial, icoanele de pe tâmplă au
fost aduse din vechea biserică.
Ulterior, în 1851 pictorul academic Marcu Achim realizează pictura iconistasului.
O reparaţie majoră asupra bisericii a avut loc în anul 1875,
iar alta 1939. De data aceasta lucrările au fost până la temelie și
ele s-a făcut pe cheltuiala comunităţii bisericești și a unor care
a vândut în acest scop 4 jug.de
pământ bisericesc.Biserica a fost
înălţată și lăţită . Extinderea s-a
făcut spre răsărit, cu mutarea Sf.
Mese. Lucrările au fost conduse
de arhitectul Banţ din Timișoara.
Ca material de construcţie s-a
folosit numai cărămida.
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Hramul Bisericii Ortodoxe Sârbe din Satu Mare
Suntem în Postul Nașterii Mântuitorului

> pag.2 La început, nu toţi creștinii posteau
în același mod și același număr de zile. Unii
posteau șapte zile, alţii șapte săptămâni, unii
ţineau un post mai aspru, alţii unul mai ușor.
Sinodul local din Constantinopol din 1166,
sub patriarhul Luca Chrysoverghi, a uniformizat durata Postului Nașterii Domnului în bisericile ortodoxe, hotărând ca toţi credincioșii să
postească timp de patruzeci de zile, începând
cu data de 15 noiembrie.
Ca orice post, în primul rând el trebuie să
reprezinte o abţinere de la lucrurile rele care
îndepărtează pe oameni de Dumnezeu. Din
punct de vedere al alimentaţiei, Postul Crăciunului este mai ușor faţă de cel al Paștelui.
El este de asprime mijlocie prin faptul că are
foarte multe dezlegări la pește, ulei și vin. Se dă
dezlegare în toate zilele de sâmbătă și duminică
cuprinse între 21 noiembrie și 16 decembrie,
precum și la sărbătorile cuprinse în această perioadă.
Specific Postului Crăciunului sunt și colindele noastre tradiţionale care prin versul lor ne
reamintesc evenimentele legate de Nașterea
Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Cum să postim ne-a învăţat Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei 6,1618:,,Când postiţi, nu fiţi triști ca făţarnicii;
că ei își smolesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat grăiesc vouă,și-au
luat plata lor. Tu însă, când postești, unge
capul tău și faţa ta o spală, Ca să nu te arăţi
oamenilor că postești, ci Tatălui Tău care este
în ascuns, și Tatăl Tău, Care vede în ascuns,
îţi va răsplăti ţie”.
Postul Crăciunului îmbină pocăinţa cu milostenia și fapta cea bună, la care ne îndeamnă

Postul Crăciunului

Datini și obiceiuri
Înainte de intrarea în
Postul Crăciunului, ţăranul român sărbătorea
trei zile: ajunul, lăsatul
secului și spolocania.
Primele două zile le ţinea pentru lupi (Filipii)
ca să nu vină la vite iar
omului să nu îi iasă în
drum. Așa că, oricât ar
fi fost de sărac, ţăranul
pregătea bucate alese,
cu carne și brânză și iar
a doua zi, de spolocanie,
mergea la crâșmă, “să-și
spele gura”.
Există obiceiul ca de
lăsatul secului rudele să
se întâlnesacă la masa
de seară, apoi, după

cină, se spală cu atenţie
toate vasele care se așază
cu gura în jos încât toate
pagubele să fie alungate
din respectiva casă.
Rămășiţele se adună
într-o faţă de masă iar
a doua zi, cu faţa la răsărit, sunt date păsărilor
cerului, spre a fi îndestulate și îmbiate să nu
strice holdele anului următor.
La Lăsatul de sec, există obiceiul de a se striga
tinerilor rămași necăsătoriţi. Se fac două focuri
din coceni de porumb
pe dealurile de la capul
satului, iar flăcăii strigă
texte ironice după care

COMEMORĂRI
Cu mâhnire în suflet ne luăm la revedere de la consătenii
care au trecut la cele veșnice luna trecută. Dumnezeu
să-i aibă în pază și să le odihnească sufletele.

Primar, Cheșa Ilie

coboară la casele lor cu
șomoioage de foc pe
care le sting când ajung
în gospodărie.
Postul Crăciunului stă
sub semnul șezătorilor,
al pregătirilor pentru
iarnă, stă sub semnul
purificării
sufletului
pentru primirea Nașterii Mântuitorului. În
mod uimitor au ajuns
până la noi reminiscenţe ale unor rituri
străvechi de purificare,
precum și practici oraculare ori apotropaice,
care aveau loc în această
perioadă de timp atât de
importantă din punct
de vedere al concentrării de sacralitate.

SIPOS IOAN
PRODAN MARTA
TOMESC SIMZIANA
PICIOIU CRISTIAN

Evanghelia ce ne relatează pilda Samarineanului milostiv.
Este o perioadă de pregătire duhovnicească,
pentru a primi în noi, în peştera trupului nostru şi în ieslea sufletului nostru, pe Iisus Hristos,
Care vine în lume, se face om, pentru ca pe om
să-l îndumnezeiască.
Catavasia spune: ,,Hristos se naşte, slăviţi-L!
Hristos din Ceruri, întâmpinaţi-L! Hristos
pe pământ, înălţaţi-vă!” Hristos coboară din
cer,vrea să ne lumineze viaţa şi să ne ridice la
viaţa duhovnicească, cerească.
Prin sărbătoarea foarte populară din timpul
acestui post Sfântul Ierarh Nicolae, care a trăit
în secolul al IV-lea vedem grija faţă de apărarea
ortodoxiei, îmbinată cu grija faţă de săraci, orfani, oameni necăjiţi, însinguraţi şi înfriguraţi.
Înţelegem că în această perioadă trebuie să facem milostenie ca şi Sfântul Ierarh Nicolae,
dăruind altora, ca semn al iubirii frăţeşti, daruri spirituale şi daruri materiale după putinţă.
Când primeşti un dar material ţi se umple inima, iar când dăruieşti cu bucurie şi smerenie, ţi
se umple inima de prezenţa lui Dumnezeu cel
milostiv.
Să ne rugăm lui Dumnezeu a deveni fiecare
din noi un Bethleem sfinţit, un loc în care să
poată veni Iisus Hristos Mântuitorul.
Să ne ajute Bunul Dumnezeu să înţelegem
această perioadă de post nu ca pe o perioadă
de oprelişti sau restricţii, ci ca timp de sporire
în evlavie şi dărnicie.
Măritul Praznic al Naşterii Domnului nostru
Iisus Hristos să aducă în sufletele tuturor împlinirea mesajului îngeresc:,,Mărire întru cei de
sus lui Dumnezeu, pe pământ pace, între oameni bunăvoire.

Biroul taxe și impozite
atenționează
Atragem atenția că la
nivelul comunei, gradul de colectare al impozitelor și taxelor locale este destul de mic.
Acest fapt denotă că o
parte dintre cetățeni
nu și-au achitat taxele și impozitele locale.
Acestor restanțieri le
aducem la cunoștință
faptul că trebuie să-și
achite taxele și impozitele, legislația în vigoare fiind imperativă
în acest sens. Curtea
de conturi, la toate
controalele pe care le
efectuează, somează
primăriile să pună în
aplicare
procedurile de executare silită
pentru
recuperarea
restanțelor la taxele și
impozitele locale.

Vă mai aducem la
cunoștință încă un aspect, respectiv faptul
că sumele pe care comuna le primește de
la Direcția Finanțelor
Publice sub formă de
sume defalcate sunt
direct proporționale
cu gradul de colectare
a taxelor și impozitelor locale. Ce înseamnă acest lucru? Cu cât
gradul de colectare
a taxelor și impozitelor locale este mai
mare, cu atât comuna primește bani mai
mulți de la Ministerul Finanțelor, bani
care pot fi folosiți la
investiții în comună. Dacă cetățenii nu
achită la timp taxele
și impozitele locale,

atunci și sumele de
bani primite de comună sunt mai mici,
adică există mai puțini
bani pentru a se face
lucrări de modernizare a comunei.
V-am prezentat toate acestea pentru a
înțelege faptul că toți
cei care aveți restanțe
la plata taxelor și impozitelor locale, trebuie să veniți și să achitați
sumele datorate.
Recomandăm
celor care au debite să
vină și să-și plătească
obligațiile fiscale, mai
ales că asupra sumelor datorate se percep,
conform legislației în
vigoare, penalități de
întârziere.
Primăria Secusigiu
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„Marea Unire” celebrată la Secusigiu

În ﬁecare an, la început de decembrie, cu mic, cu mare,
retrăim emoția Unirii.
Unirea de la 1 decembrie
1918 reprezintă evenimentul principal al istoriei României şi totodată realizarea unui deziderat al
locuitorilor graniţelor vechii Dacii, unirea Transilvaniei cu România.În
conștiința națională, 1 Decembrie 1918, simbolizează momentul în care întreaga românime devenea
stăpână absolută, recunoscută de celelalte state ale
lumii, peste moștenirea lăsată de bunicii și străbunicii acestor pământuri.
Începând cu această zi
românii erau în sfârșit la ei
acasă, erau singurii careși hotărau destinele și locul în istorie. Statul român
garanta oricărui cetățean
al său dreptul de a putea
vorbi fără opreliști limba
strămoșilor, de a puteau
învăță limba vorbită în casele lor, de a se putea ruga
în biserici în limba română. România devenea ast-

>>> pag. 1

fel un cadru în care orice român putea trăi demn,
putea speră și munci după
bunul plac.
În plus, 1 Decembrie
1918 reprezintă un nou
început pentru locuitorii
spațiului românesc, dar și
un nou parcurs pe valurile
agitate ale istoriei. Deosebirea majoră față de secolele trecute este că din acel
1 Decembrie, pentru ﬁecare român, soarele răsare
dintr-un singur loc și anume din capitala României.
Astfel, într-o zi mohorâtă și ploioasă de duminică, dar cu lumină și soare
arzător în inimile români-

lor, în 1 decembrie 1918, a
avut loc la Alba Iulia Adunarea Naţională care a decis Unirea cu România.
Cum ne aﬂăm în an centenar, momentul celebrării
acestui act istoric ce stă la
baza formării țării noastre
a fost cinstit la Secusigiu
prin diverse manifestări
culturale, una dintre acetea ﬁind organizată pe data
de 1 decembrie, pe platoul din fața Primăriei, unde
au răsunat cîntecele patriotice interpretate de către
elevii școlii, cântece ce au
readus în inimile auditoriului frumoasele simțăminte
românești. >>> pag. 5
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„Marea Unire” celebrată la Secusigiu

>>> pag. 4 Cu prilejul acestei serbări
de mare implicare istorică s-a văzut că la
noi în Secusigiu, Ziua Națională a Românie
este sărbătorită cu mare solemnitate și cinstire, neuitându-se sacriﬁciile înaintașilor care
au luptat pentru acest ideal, ﬁind prezent
și președintele Consiliului Județean Arad,
domnul Iustin Cionca.
Astfel, cu ocazia spectacolului centenar,
centrul Secusigiului s-a umplut de steaguri
tricolore ﬂuturând, acțiunea școlii ﬁind o sebare complexă, o serbare caracterizată de
sentimentul patriotic al tuturor celor prezenți.
S-au cântat cântece patriotice, s-au spus poezii, s-au interpretat scenete, toate având tematica Marii Uniri.
Atmosfera a fost una electrizantă, o atmosferă dominată de sentimentul patriotic, o atmosferă care ne-a arătat cum se trăiește la Secusigiu marea sărbătoare a României- „Ziua
Națională”.
Elevii școlii și cadrele didactice trebuie felicitați pentru programul pregătit cu
această ocazie, un program din care vă prezentăm și noi câteva fragmente, imaginile arătând tuturor ce serbare frumoasă am
avut la Secusigiu.Un program dedicat Marii Uniri, încărcat de solemnitatea momentului! Putem spune că centrul civic s-a animat de sentimentele patriotice sâmbătă 1
Decembrie, mulți secusigeni venind pentru a ﬁ prezenți la ceremoniile dedicate zilei
naționale, imaginile ﬁind relevante în acest
sens, un moment aparte ﬁind programul de
cântece patriotice susținut de interpretul Silivan Covaci cu formația. >>> pag. 6

Iar ca tabloul sărbătorii să ﬁe
complet, pentru a respecta întocmai tradițiile autentice românești,
cu ocazia Zilei Naționale, toți cei
veniți pe platoul din fața Primăriei
au putut gusta șorici, jumere, dar și
mezeluri proaspete, căci la Secusigiu a fost cu adevărat o sărbătoare
de centenar!

Felicitări măcelarilor și bucătarilor ce au muncit de dimineață pentru pregătirea mîncărurilor tradiționale românești, pe lângă mezeluri și pită cu unsoare și boia, ﬁind preparată fasole cu ciolan și varză cu carne, precum și paprikas a la Secusigiu, nelipsind nici tradiționalul vin ﬁert.
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„Marea Unire” celebrată la Secusigiu

>>> pag. 5 Ziua de 1 Decembrie ne mâniei a fost marcată la Secusigiu într-

amintește de jertfa înaintașilor noștri, de
dorința acestora de a fi uniți sub același
ideal o țară mare, România.
Prezența copiilor la un astfel de eveniment ne asigură faptul că viitorul nu-și
va uita trecutul, valorile neamului românesc transmițându-se din generație în
generație.
După Revoluţia din 1989, din anul
1990, 1 Decembrie devine Ziua Naţională a României şi sărbătoare publică, conform Legii nr. 10 din 31 iulie 1990.
Putem aﬁrma că Ziua Naţională a Ro-
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un cadru festiv, evenimentul ﬁind organizat sâmbătă 1 decembrie, când elevii au
susținut recitaluri de cântece patriotice,
au spus poezii, respectiv au prezentat o
serbare dedicată Marii Uniri.
Încheiem, spunând că acum, în an centenar, când s-au scurs 100 de ani de la
Marea Unire,la Secusigiu a fost omagiată Marea Unire, prin programe artistice tematice desfășurate în cadrul proiectului educational ,,1 Decembrie- Uniți în
cuget și-n simțiri!”- 2018 An Centenar.
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Spectacol folcloric al comunității sârbe la Satu Mare
>>> pag. 1 Putem caracteriza

evenimentul ca pe un festival al
tradițiilor, la care a participat cu
drag comunitatea sârbă din Satu
Mare și nu numai, și unde, toți cei
prezenți au putut vedea pe scenă o
suită de ansambluri anume aduse
pentru acest eveniment.
A fost o seară a bucuriei organizatorii străduindu-se ca totul să
fie pe gustul participanților, să nu
lipsească nimic din ingredientele
unei petreceri reușite.
Așa a și fost, căci toată lumea prezentă a avut parte de un spectacol
de zile mari. Un spectacol pentru
care toate ansamblurile trebuie felicitate, deoarece s-au întrecut în
a arăta spectatorilor frumoasele
tradiții sârbe.
Primarul Cheșa Ilie, împreună cu
reprezentantul Forumului sârbilor
Voștinar Darco, au deschis festiva-

lul, invitând lumea la spectacol.
A fost o seară magică la căminul
cultural din Satu Mare, lucru relevat și prin imaginile surprinse cu
acest prilej, imagini prin care sperăm să vă introducem în atmosfera acelei manifestări cultural artistice ce au avut loc la Satu Mare
prin grija primarului Cheșa Ilie și
al Forumului Sârbilor din Arad, la
evenimnet participîând atât deputatul mi norității sârbe, cât și consulul Serbiei.

Primar
Cheșa Ilie
Particip de fiecare dată cu bucurie la
evenimentele comunității sârbe din Satu
Mare, o comunitate pe care o respect mult
și pe care am stimat-o dintotdeauna.

Românii au fost mereu apropiați de
sârbi, avem tradiții folclorice deosebit
de frumoase, lucru pe care l-am văzut
cu toții și la acest spectacol-festival-al
folclorului sârbesc.
Îndemnul meu este să trăim în pace unii
cu alții, să promovăm toleranța și iubirea față de semenii noștri, să respectăm
drepturile și libertățile fiecăruia, indiferent de etnia din care face parte, pentru
a avea o Românie caracterizată prin respect, toleranță și înțelegere între oameni,
o Românie modernă și europeană.
Primar Cheșa Ilie
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Distincții meritorii
pentru primarul
Cheșa Ilie

Acum , pe final de an
2018, primarul nostru- Cheșa Ilie- a fost
recompensat pentru activitatea sa administrativă prin primirea a două
distincții ce fac cinste
oricărui edil.
Este vorba despre steaua centenară, pe care
primarul Cheșa Ilie a
primit-o într-un cadru
festiv, pe scena Filarmonicii din Arad, stea
care i-a fost acordată
de către oficialitățile
județului Arad, respectiv
președintele Consiliului

județean Iustin Cionca
și primarul Aradului,
domnul Gheorghe Falcă.
Cea de-a doua distincție
primită de către primarul Cheșa Ilie este premiul de excelență acordat primarului nostru ca
urmare a activității sale
administrative și implicării în susținerea proiectelor europene pentru mediul rural, acest
premiu fiindu-i acordat
de către AFIR, instituția
ce se ocupă cu acordarea
fondurilor europene în
România.
În imaginea de mai
jos, alături de primarul
Cheșa Ilie sunt directorul AFIR Timișoara- Iulian Bucătaru și directorul AFIR România,
domnul Ionuț Cheșoiu.
Ce mai putem spune,
decât că avem un primar
ce face cinste comunei
Secusigiu, meritele sale
fiind recunoscute atât
de oficialități importante din judeul Arad, cât și
din țară.

Reprezentanții secusigeni la Marea Unire
cinstiți așa cum se cuvine!

Tot în cadrul manifestărilor culturale cu tentă
istorică, acum în Anul
Centenarului, a fost pregătit și un program de comemorare a celui care a
fost Damian Sebeșan. Un
secusigean patriot, care
a semnat Credenționalul
Marii Uniri!
Programul dedicat cinstirii memoriei acestui
participant din partea Secusigiului la Marea Unire
din 1918 a avut loc pe 1
decembrie, dimineața și a
cuprins oficierea unei slujbe de pomenire, la mormântul său din cimitirul
din Secusigiu.
Practic, a fost oficiat un
parastas pentru acest se-

cusigean de mare valoare,
semnatar al actului Marii
Uniri, cu participarea tuturor preoților din comună.
Așadar, într-o atmosferă solemnă și încărcată
de conotații istorice, secusigenii nu și-au uitat
înaintașii, ci dimpotrivă,
le-a adus cintire, insuflând
sentimentul patriotic și tinerei generații.
„Cum să uităm jertfa
înaintașilor, secusigenii făcând parte din cei care au
luptat din greu pentru înfăptuirea Marii Uniri, pentru construirea idealului
de secole al românilor: o
Românie unită, o națiune
română liberă. La Mulți
Ani România! Comuna Secusigiu știe să-și cinstească
eroii și oamenii reprezentativi pentru comună, pentru glie, pentru neam!”-nea declarat primarul Cheșa
Ilie

A sosit vremea colindelor
Colindăm, colindăm iarna.....
Sculați-vă gazde mari
În sara de Crăciun
Sculați voi români plugari
În sara de Crăciun

Adam Florin și Lifa Iuliana
Transmit acestui cuplu recent căsătorit
tot binele din lume, multă sănătate,
o viață plină de bucurie și fericire împreună .

Primar Cheșa Ilie

Colindăm, colindăm iarna
Pe la uși, pe la ferești
Colindăm, colindăm iarna
Cu colinde românești
Drumu-i greu și-am obosit
În sara de Crăciun
De departe am zânit
În sara de Crăciun

Că vă vin colindători
În sara de Crăciun
Noaptea pă la cântători
În sara de Crăciun.

Casă de piatră!
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Colindăm, colindăm iarna
Pe la uși, pe la ferești
Colindăm, colindăm iarna
Cu colinde românești
Și colinda nu-i mai multă
În sara de Crăciun
Să trăiască cine-o ascultă
În sara de Crăciun
Colindăm, colindăm iarna
Pe la uși, pe la ferești
Colindăm, colindăm iarna
Cu colinde românești

De Ziua S fâ nt ul ui Ni c o l a e

Având în vedere
că pe data de
6 decembrie
este sărbătoarea
Sfântului Nicolae,
urăm tuturor
celor care serbează
cu această ocazie
onomastica
Multă Sănătate
și un sincer și călduros
La Mulți Ani!
Primar, Viceprimar,
Consiliul Local
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Tot cu ocazia apropierii zilei de 6 Decembrie,
dorim celor mici să se bucure de cât mai multe
cadouri din partea lui „Moș Nicolae”,
care să le aducă în dar tot cee ce-și doresc.

Primar, Viceprimar, Consiliu Local

