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Hramul Bisericii Ortodoxe din Secusigiu
Biserica Ortodoxă din Secusigiu și-a 

sărbătorit Hramul - Sfântul Gheorghe. 
Sărbătoarea a început încă de dimineață 
prin liturghia ofi ciată de preotul paroh 
Horia Ștefan împreună cu preoții invitați 
anume la acest prilej de sărbătoare pentru 
biserică.
 La slujba specifi că, dedicată hramului 

bisericii, au participat credincioșii din Se-
cusigiu, dar și invitați din alte zone, pre-
cum și fi i ai satului, veniți special pentru 
această ocazie de o însemnătate deosebită, 
atât pentru Biserica Ortodoxă, cât și pen-
tru localitatea Secusigiu.

La Secusigiu am avut par-
te de o zi dedicată folcloru-
lui autentic, o zi de specta-
col, joc și voie bună.

Totul s-a petrecut la Că-
minul Cultural din Secusi-
giu, unde, prin implicarea 
primarului Cheșa Ilie și cu 
sprijinul Centrului Cultu-
ral Județean, s-a desfășurat  
„Festivalul Culturii Arăde-
ne”.

>>> pag.2

>>> pag.8

„Ziua copiilor”
sărbătorită în comună

„Ziua Copiilor” a fost sărbătorită și 
anul acesta printr-o serie de activități 
dedicate celor mici. 

Am avut parte la Secusigiu de  o zi în 
care bucuria și veselia a fost la ea acasă! 
O zi  care primarul Cheșa Ilie a dorit 
să � e deosebită și memorabilă pen-
tru copiii comunei Secusigiu. Astfel, 
cu această ocazie s-au organizat ample 
manifestări dedicate în totalitate copi-
ilor din comună! >>> pag.4

Festivalul 
”Zilele culturii județului Arad”

a poposit  la Secusigiu
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La eveniment au participat 
toți preoții bisericilor ortodoxe din comună, 
care, alături de preotul paroh Ștefan Horia au 
o� ciat slujba religioasă iar mai apoi au ieșit în 
curte unde s-a desfășurat tradiționala tăiere a 
colacului, în prezența nașilor, care anul acesta 
au fost familia domnului Roșculete Dan și  fa-
milia domnului doctor Sîrb Marius. Tăierea 
colacului este un obicei devenit tradiție, mo-
ment așteptat de către toată lumea prezentă la 
evenimet. 

„Sunt bucuros că există continuitate la acest 
eveniment important al Bisericii Ortodoxe 
din Secusigiu, � indcă an de an sărbătoarea 
Hramului Bisericii arată că avem la Secusigiu 
o comunitatea unită, preotul  paroh reușind 
să organizeze această tradiție a sărbătorii im-
pecabil, având sprijinul întregii comunități. 
Îi felicit atât pe dânsul cât și pe toți cei care-l 
sprijină, deoarece o comunitate frumoasă este 
una unită!-ne-a declarat primarul Cheșa Ilie 

despre acest eveniment plin de semni� cație și 
binecuvântare.

Vă prezentăm și noi câteva imagini, atât din 
timpul slujbei din biserică cât și de la tăierea co-
lacului, urmând a ne reântâlni și anul următor 
la această mare sărbătoare care face parte din 
identitatea comunei Secusigiu.

>>> pag.1
Hramul Bisericii Ortodoxe din Secusigiu

30 IUNIE 
MARE ZI  DE SĂRBĂTOARE

SÂNPETRU GERMAN
SĂRBĂTOAREA LOCALITĂȚII

TOATĂ LUMEA ESTE INVITATĂ
O ZI DE SPECTACOL, 

SĂRBĂTOARE ȘI VOIE BUNĂ, 
CU MULTE SURPTRIZE ÎN PROGRAM

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG
PARTICIPĂ ȘI ANSAMBLUL COMUNEI

 „SOROCUL” COORDONAT DE FLORENTIN 
BĂNĂȚEAN ȘI DENISA BURDUJA, ANSAM-

BLUL FOLCLORIC CUNUNIȚA COORDONAT 
DE MAESTRUL COREGRAF IOAN DĂRĂU, 

RĂZVAN DE LA ORADEA
PREZINTĂ DIANA MIHUȚ

EVENIMENT ORGANIZAT
 DE PRIMĂRIA COMUNEI SECUSIGIU 

ȘI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SECUSIGIU

22-23 IUNIE 
„FIII  SATULUI”

ZILELE COMUNEI SECUSIGIU
TOATĂ LUMEA ESTE INVITATĂ

DOUĂ ZILE DE SPECTACOLE
22 IUNIE -SEARA TINERETULUI

CU PARTICIPAREA:
-COPII ȘCOLI GIMNAZIALE SECUSIGIU 

PROGRAM ARTISTIC
- MIKE DAVID & NEW GENERATION

- IOANA MARIA PAUL
- MĂDĂLINA BORONEANȚ

- MARCELA IOVI
- TRUPA TODAY

- SORINA CEUGEA 
23 IUNIE- ZIUA FOLCLORULUI

CU PARTICIPAREA:
ANSAMBLUL FOLCLORIC SOROCUL 

COORDONAT DE FLORENTIN 
BĂNĂȚEAN ȘI DENISA BURDUJA , 

ANSAMBLUL BIHORUL COORDONAT 
DE MAESTRUL COREGRAF IOAN SI-

LAGHI, GHIȚĂ MUNTEAN
PREZENTATOARE NICOLETA PAVEL

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG
EVENIMENT ORGANIZAT

 DE PRIMĂRIA COMUNEI SECUSIGIU 
ȘI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SECUSIGIU

15 IUNIE 
CONCURS JUDEȚEAN SVSU

L A TERENUL DE FOTBAL
 DIN SÂNPETRU GERMAN

CU ÎNCEPERE DE LA ORA 09:00
TOATĂ LUMEA ESTE INVITATĂ

VENIȚI SĂ SUSȚINEȚI ECHIPA SVSU SECUSIGIU
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Votul liber exprimat:
Un drept al democrației!

Dragi concetățeni,
S-au încheiat alegerile europar-

lamentare și referendumul, motiv 
pentru care doresc ca în acest nu-
măr al ziarului să vă vorbesc despre 
importanța participării la alegeri. 

Nu fac acest lucru din punct de ve-
dere politic, deoarece consider că a 
alege este dreptul � ecăruia de a hotărî 
pentru viitorul său, al familiei sale, al 
copiilor sau nepoților săi. M-am ho-
tărât să discut despre acest subiect 
� ind impresionat din nou de româ-
nii din diaspora, de acei români care 
au plecat în țări străine pentru a-și 
face un viitor mai bun pentru famiile 
lor. Ne-au arătat tuturor ce înseam-
nă patriotism! Ne-au arătat tuturor 
ce înseamnă să lupți pentru un ide-
al! Ne-au arătat tuturor ce înseamnă 
responsabilitatea de  a �  cetățean al 
României! Tot respectul pentru ei! 
Gândiți-vă că acei români adevărați 
din străinătate au mers și 500 de ki-
lometri numai pentru a vota! Numai 
pentru a-și exprima opțiunea pentru 
viitorul țării! Nu le-a fost lene, nu le-a 
fost somn, nu s-au speriat că trebuie 
să se trezească de dimineață și că tre-
buie să meargă sute de kilometri până 
la secția de votare! Nu! Ei au înțeles ce 
înseamnă dreptul de a vota, de a ale-
ge liber pentru viitorul familiilor lor, 
pentru viitorul României!

De aceea, dragii mei concetățeni din 
Secusigiu, Satu Mare, Sânpetru Ger-
man și Munar, doresc să vă mulțumesc 
tuturor celor care ați venit la vot! Tu-
turor celor care ați înțeles importanța 
exprimării libere a votului. 

Pentru ca astăzi să putem alege 
liber au murit oameni! Înaintașii 
noștri au luptat și s-au jert� t pentru 
acest ideal! Nu este de ici de colo! 
Au făcut sacri� ciul suprem pentru a 
trăi în democrație, iar dreptul funda-
mental al democrației este libertatea 
de a gândi, libertatea de exprimare, 
libertatea de a alege! Românii din 
diaspora au înțeles acest lucru, dar 
reprezentanții statului român și-au 
bătut joc de acești români, la fel ca în 
2014! Românii noștri din țări străine 
au stat și 8 ore pentru a putea vota, 
pentru a alege ce doreau, pentru a 

trăi în democrație! Din nou, cei res-
ponsabili de organizarea alegerilor, 
din rea voință sau incompetență și-au 
bătut joc de ei, i-au batjocorit, le-au 
furat dreptul de a vota, umilindu-i 
atât pe ei, dar și pe noi, � indcă cu toții 
suntem un popor: românii de pretu-
tindeni! Europeni! 

De aceea, de � ecare dată când sunt 
alegeri, luați exemplul celor plecați 
la muncă sau la studii în străinăta-
te! Mergeți la vot! Alegeți cu inima, 
cu mintea, cu speranța de mai bine! 
Alegeți, exprimați-vă votul, este 
dreptul � ecăruia de a avea propria 
opinie și părere, dar arătați că vă pasă 
de viitorul României, viitorul famili-
ilor voastre! 

Acestea  sunt cuvintele pe care am 
dorit să vi le transmit, în primul rând 
ca român. Democrația înseamnă li-
bertate de opinie, înseamnă vot și 
alegeri libere în viață. 

Vă recomand tuturor cu căldu-
ră să mergeți la vot de � ecare dată 
când vi se oferă acest drept, să vă 
exprimați liber acest important câștig 
al democarției, să nu lăsați pe nimeni 
să pro� te că stați acasă. 

Participați activ la alegerile orga-
nizate în România, arătați că vă pasă 
de viitorul familiilor voastre. Un vii-
tor care depinde de alegerile pe care 
le faceți de � ecare dată când puneți 
ștampila de vot.

Noi, cei din vestul țării , suntem 
deschiși către valorile democrației, 
noi, de � ecare dată am arătat că gân-
dim liber, spre viitor. De ce să lăsăm 
pe alții să hotărască pentru noi? Noi 
știm cum dorim să arate viitorul Ro-
mâniei și pentru asta trebuie să ne 
facem auziți de către toată lumea! 
Cum? Votând! Pentru mai bine, pen-
tru ca să � m siguri că nepoții sau co-
piii noștri vor avea un viitor mai bun.

Comuna Secusigiu a arătat la aces-
te alegeri europarlamentare și la re-
ferendum că este o comună unde 
democrația este respectată, unde 
cetățenii își exercită liber dreptul fun-
damental de a alege pentru viitorul 
țării!

Vă mulțumesc pentru prezența la 
alegeri, vă mulțumesc pentru că din 
nou ați dat dovadă că vă pasă de vii-
torul țării noatre România. Un viitor 
pe care doar împreună îl putem clădi! 
Prin implicare, prin spirit civic, prin 
unitate, prin responsabilitate colectivă.

Uniți pentru România, pentru 
Europa. Să nu lăsăm pe nimeni să 
con� ște democrația țării, să nu lăsăm 
pe nimeni să ne oprească din drumul 
nostru european, din drumul nostru 
către un viitor mai bun.

Primar Cheșa Ilie

Primar 
Cheșa Ilie

26 Mai-  A fost o zi importantă pentru 
viitorul României

Au fost organizate 
alegeri Europarlamentare 

și Referendumul Pentru Justiție
Românii au votat pentru o Românie Europeană, fără incompetenți sau 

condamnați penal în funcții publice, fără persoane care urmăresc doar inte-
rese personale. Au votat pentru o justiție liberă și egală pentru toți, cu politi-
cieni onești, pro europeni, din care  indivizii dubioși, fără cei 7 ani de acasă, 
fără educție și cu interese proprii obscure să dispară din viața publică. Ro-
mânii au înțeles: mentalitățile anilor 1990 trebuie să dispară! Acum suntem 
europeni și acest drum trebuie urmat! Românii vor o țară europeană!

Rezultatul alegerilor în comuna Secusigiu

Ce înseamnă Uniunea Europeană 
pentru România?

- subvențiile în agricultură prin 
APIA

-fonduri nerambursabile pentru 
școli, grădinițe, drumuri, trotuare etc

-fonduri nerambursabile pentru 
dezvoltarea afacerilor întreprinzăto-
rilor

- fonduri nerambursabile pentru 
educație, burse de studii pentru elevi 
și studenți

- fonduri nerambursabile pentru 
organizațiile civice și nu numai

- protecție socială
- stabilitate economică și politică
- securitatea frontierelor
- posibilitatea cetățenilor români de 

a munci în țările Uniunii Europene

- construcția de fabrici în România- 
locuri de muncă, scăderea șomajului

- libertatea cetățenilor români de a 
se deplasa în statele Uniunii Europene

-asigurarea accesului la credite... etc
Fără Uniunea Europeană 

nu putem vorbi despre dezvoltarea 
României!

Gândiți-vă că în Uniunea Europeană 
muncesc peste 4 milioane de români! 
Ce făceau dacă nu aveau această po-
sibilitate? Erau șomeri, nu puteau să 
strângă bani pentru un viitor mai 
bun.

Gândiți-vă că prin APIA- bani eu-
ropeni- se primesc subvenții pentru 
agricultură!

Gândiți-vă ce noroc avem că sun-
tem în Uniunea Europeană, unde 
există instituții reale ale statului de-
mocratic, care au trasat o line model 
în politică și administrație și care ve-
ghează ca politicienii de la noi să nu 
distrugă democrația din țara noastră, 
să se conformeze unor standarde de 
civilizație și mentalitate europeană!

Secusigenii 
au votat în număr mare PNL!

PNL- 45,54%
PSD- 26%

USR- 11,85%
ALDE- 3,54%

Sânpetrenii au votat corect!
PNL- 40%

PSD- 24,63%
USR- 11,24%
ALDE- 5,45%

Sătmărenii au votat 
în număr foarte mare PNL!

PNL- 61,13%
PSD- 16,61%

USR- 6%
ALDE- 2,12%
Munărenții 

au ieșit în număr mare la vot!
PNL- 41,31%
PSD- 13,15%
USR- 16,43%

ALDE- 14,55%
Diferența e la celelalte partide 

care au obținut un procent foarte 
mic.

În comuna Secusigiu PNL a 
obținut 45,63% din numărul total 

de voturi valabil exprimate. 
PSD, USR și ALDE împreună au 
obținut mult sub scorul PNL!

Total comuna Secusigiu 
PNL 45,71%
PSD 22,48%
USR 11,04%
ALDE 5,32%

Restul partidelor au luat
 sub pragul electoral

Comuna Secusigiu a votat
 pentru Europa și pentru o justiție

 independentă în care legea 
să fi e egală pentru toți!
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„Ziua copiilor”
sărbătorită în comună

În această zi, prima-
rul Cheșa Ilie, în colaborare cu Școala 
Generală Secusigiu a organizat pen-
tru toți copiii o amplă manifestare-
spectacol care s-a desfășurat la Cămi-
nul Cultural din Secusigiu .

La căminul cultural a fost pusă în 
scenă o piesă de teatru, sala � ind ne-
încăpătoare pentru copiii veniți anu-
me pentru a se distra și viziona pie-
sa de teatru atât de așteptată de către 
toți. S-a creat o atmosferă destinsă, o 

atmosferă a voioșiei, ropotele de apla-
uze și râsetele din sală arătând clar că 
toți copiii se simțeau bine, bucurân-
du-se de acest moment. A fost o piesă 
interactivă în care actorii și copiii s-au 
completat reciproc, cei mici partici-
pând activ la sceneta interpretată.

 Apoi, s-au făcut desene pe asfalt, iar 
la � nal toți copiii care au dorit au fost 
pictați pe față, de cei chemați special 
pentru a anima atmosfera.

>>> pag.1

Primarul Cheșa Ilie, inițiatorul acestei 
acțiuni, care mereu s-a a� at printre copii, 
ne-a declarat: „Viitorul comunei noastre 
este reprezentat de acești copii, pe care 
trebuie să îi iubim și să � m alături de 
ei. Ce bucurie mai mare poate avea un 
părinte, decât aceea de a-și vedea copi-
lul fericit? Tocmai din acest motiv, de a 
aduce bucurie copiilor din comună, am 
dorit să � e organizat un spectacol cu 
ocazia zilei de 1 Iunie, ziua dedicată tu-
turor copiilor. Vă mărturisesc că văzând 
cu câtă plăcere au venit copiii la spec-
tacol și cât de mult s-au bucurat de tot 
ceea ce a fost organizat special pentru ei, 
am uitat de toate grijile. Cu siguranță 
că vom continua să desfășurăm astfel de 
evenimente în comună, � indcă acești co-

pii care ne reprezintă merită orice efort. 
Doresc să mulțumesc pe această cale și 
tuturor cadrelor didactice, care s-au 
implicat activ în bunul mers al acestui 
eveniment și fără ajutorul cărora nu am 
�  putut desfășura această manifestare 
dedicată copiilor.”

Încheiem scurta noastră prezentare despre această frumoasă activi-
tate dedicată copiiilor din comună felicitând pe primarul Cheșa Ilie, 
precum și conducerea școlii, împreună, printr-o colaborare strânsă, 
reușind să aducă zâmbete și bucurie copiiilor. 

O acțiune reușită, după cum se vede și din imaginile surprinse cu 
această ocazie!

Primarul Cheșa Ilie a fost prezent împreună cu 
alți primari din România, precum și cu condu-
cerea Consiliului Județean Arad la Timișoara, 
pentru o întâlnire informală cu președintele 
României, domnul Klaus Iohanis. A fost o în-
tâlinire o� cială, la care s-au discutat diverse 
probleme stringente pentru administrațiile lo-
cale, printre subiecte abordându-se modul de 
� nanțare de la bugetul național: mod de calcul, 
repartizări investiții etc.

Cu acest prilej, primarul comunei noastre a 
avut și o serie de discuții pe diverse teme de 
interes public, urmărind prin aceste demersuri 
să obțină sprijin pentru proiectele comunei. 
Avem un primar apreciat în județul Arad, care 
iată, a fost solicitat la nivel central, � ind che-
mat la întâlniri de cel mai înalt nivel.

Primarul Cheșa Ilie a participat la întâlnirea de la Timișoara 
cu președintele României, domnul Klaus Iohanis
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Înainte de toate trebuie să-i felici-
tăm pe cei care fac parte din echipa 
SVSU Sânpetru German, respectiv 
grupul de voluntari care intervin în 
situațiile de urgență ce apar pe raza 
administrativă a comunei, de la in-
cendii, inundații, situații de calami-
tate etc.

Acești voluntari se implică în re-
zolvarea unor situații nedorite ce 
pot apărea în comună pe linie de 
intervenție, echipa SVSU având un 
rol determinant în angrenajul admi-

nistrativ al comunei.
De aceea, în acest număr al 

publicației locale ne-am îndreptat 
atenția către echipa SVSU, o echi-
pă care mereu este la datorie,, căci 
niciodată nu se știe când pot apă-
rea situații nedorite. Iar dacă vorbim 
despre astfel de situații, să nu uităm 
câte intervenții salvatoare au avut 
voluntarii noștri în comună, de la in-
cendii de case, gospodării, incendii 
de miriște, inundații etc.

Avem la Sânpetru German o echipă 

SVSU de toată lauda, care de fi ecare 
dată a făcut cinste comunei, partici-
pând de-alungul vremii și la o serie 
de concursuri specifi ce de unde s-au 
întors mereu cu medalii și premii, fi -
ind de fi ecare dată pe podium.

Ca urmare a faptului că SVSU 
Sânpetru German se afl ă în prime-
le 3 echipe SVSU din județul Arad, 
luna trecută, echipa comunei noastre, 
împreună cu primarul Cheșa Ilie, au 
fost invitați la Zăbrani, unde s-a ce-
lebrat 140 de ani de existență SVSU 

în comuna respectivă.
Acolo, într-un cadru festiv, echipa 

SVSU a comunei noastre a prezentat 
publicului câteva demonstrații de spe-
cialitate, fi ind recompensați de orga-
nizatori pentru rezultatele obținute și 
pentru tradiția SVSU Sânpetru Ger-
man.

„Am o mare stimă față de aceas-
tă echipă, față de toți cei care acum, 
sau de-alungul vremii au făcut parte 
din SVSU Sânpetru German, deoare-
ce acești concetățeni ai noștri s-au în-
rolat în structura SVSU pentru a pro-
teja și a ajuta la necaz comunitatea 
noastră locală, pentru a sări în aju-
torul semenilor noștri a� ați în nevoi. 

Indiferent de vremea de afară, in-
diferent că a fost zi sau noapte, că a 
fost sâmbătă sau duminică, ori zile 
de sărbătoare, dacă a fost nevoie de 
ei, acești voluntari cu su� et mare au 
fost la datorie dacă situațiile din co-
mună( incendii, inundații etc) au 
cerut prezența și intervenția lor.

Dragi și stimați membri ai SVSU 
Sânpetru German, în numele meu și 
al tuturor cetățenilor comunei Secu-
sigiu, vă mulțumesc că sunteți aici și 
că v-am avut  mereu  aproape atunci 
când v-am solicitat să interveniți”-
ne-a declarat primarul Cheșa Ilie.

„Lumina Sfântă”
a fost adusă de la Ierusalim

Și în acest an sărbătoarea 
pascală a fost întâmpinată 
în comuna noastră într-un 
mod deosebit, de smerenie 
și aplecare către cele s� nte.

Astfel, ca un bun creștin, 
primarul Cheșa Ilie, alături 
de preotul paroh din Secu-
sigiu, s-a deplasat la aero-
portul din Arad, unde, 
în noaptea Învierii a luat 
„Lumina Sfântă” de la 
reprezentantul Patriarhiei 
ce a venit special de la Ieru-
salim pentru a aduce „Lu-
mina” în România, respec-
tiv județul Arad.

Un gest de adevărat creș-
tin, primarul nostru dorind 
astfel să aducă la bisericile 
din comună harul și mi-

nunea Învierii tocmai din 
locul sfânt de la Ierusalim.

Să trăim în comuniune 
cu Dumnezeu este singu-
rul Adevăr care ne poate 
îmbogăți existența pe acest 
pământ trecător!

SVSU Sânpetru German- participare meritorie la Jubileum-ul de la Zăbrani

Primarul Cheșa Ilie-recompensat 
pentru meritele sale administrative
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SOLYMOSI PARVU
TAKACS PETRU
BUTA TRAIAN

MATES NICOLAE
CHESA IOANA

APOSTOL AURELIA
TEUCA DAN

MUJ RACHELA
VOȘTINAR EMIL

103 ani! Un erou, 
un veteran,un secusigean!

Este vorba despre domnul Gergely 
Ioan, un consătean de-al nostru, 
care a împlinit venerabila vârstă de 
103 ani!

Cu această ocazie, primarul Cheșa 
Ilie, împreună cu reprezentați ai ar-
matei române i-au făcut o vizită la 
Satu Mare, domnului Gergely Ioan, 
ca semn de apreciere, nu doar față 
de longevitatea sa, urându-i acestu-

ia MULȚI ANI  în continuare, ci și 
pentru a-i mulțumi pentru că a lup-
tat pentru idealurile românilor, pen-
tru România!

Domnul Gergely Ioan este un ve-
teran, care și-a adus aportul la apă-
rarea patriei mai mult decât oricare 
dintre noi, iar pentru acest lucru do-
rim să-i mulțumim acestui erou al 
neamului românesc!

Un erou, un veteran, un secusi-
gean, un nume: Gergely Ioan!

Cu  mâhnire în su� et 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 su� etele.
Primar, Cheșa Ilie

COMEMORĂRI

Căsătoriile lunii

Barzin Jelimir-Stanco
 și Axinie Mădălina-Denisa.

Cordoș Andrei-Emanuel 
și Șimon Lorena-Roxana

Sper din inimă ca acest pas important din viața � ecăruia să aducă 
acestei familii numai bucurii și împliniri pe toate planurile. 

Le doresc să aibă parte de o viață fericită împreună,presărată doar cu mo-
mente frumoase și bineînțeles, plină de sănătate. 

CASĂ DE PIATRĂ!
Primar Cheșa Ilie

Damian Dan-Sorin
 și Țica Florica

Leah Ionel Vasile 
și Bădăcian Paula Nicoleta

Cursuri pentru fermieri la Primărie

Într-o atmosferă destinsă și cor-
dială, la Primăria Secusigiu, în sala 
Consiliului Local, s-a desfășurat o 
sesiune de informare și pregătire 
pentru fermierii ce doresc accesarea 
de fonduri europene.

Acțiunea a avut loc la inițiativa 
primarului Cheșa Ilie, acesta do-
rind  ca fermierii interesați să poată 
afla ultimele informații privitoare la 
programele de finanțare europeană 

din agricultură, zootehnie etc, pen-
tru ca astfel, frmierii din comună să 
poată depune proiecte eligibile pen-
tru obținerea unor linii de finanțare. 

Întâlnirea de lucru a fost una bine-
venită, mai ales că au participat pes-
te 50 de fermieri, iar la final s-au dat 
diplome participanților, diplome ce 
pot fi trecute în CV pentru creștere 
punctajului la proiectele europene 
din agricultură și zootehnie.



       GAZETA COMUNEI SECUSIGIU                             pag. 7

GAZETA COMUNEI SECUSIGIU

Fiecare proiect pe care reușim să-l 
punem în practică la nivelul comunei 
reprezintă un plus pentru comuni-
tatea noastră locală. Nu este ușor să 
găsim resursele � nanciare de care am 
avea nevoie pentru implementarea tu-
turor investițiilor pe care le dorim cu 
toții realizate în comună, ceea ce face 
ca modernizarea comunei să o putem 
desfășura doar gradual, an de an.

După cum puteți constata și anul 
acesta avem proiecte de investiții de-

rulate și avem pregătite și alte investiții 
prin care să putem progresa ca și co-
mună.

Dintre proiectele prevăzute pentru 
acest an pot preciaza:

-continuăm asfaltările unor noi 
străzi în comună. Vom începe astfel 
de lucrări la Satu Mare, Sânpetru Ger-
man și Munar

-continuăm amenajarea de trotuare 
printr-un proiect pe fonduri europene 
pe care l-am câștigat prin GAL

-� nalizăm noua grădiniță din Secu-
sigiu pentru ca din septembrie copiii 
să poată învăța în această locaițe

- � nalizăm lucrările de renovare a 
Primăriei

- am alocat sumele necesare pentru 
proiectare capelă la Secusigiu, unde 
am întâmpinat di� cultăți cu proprie-
tatea terenului

-începem renovarea școlilor și 
grădinițelor, proiecte pe care le-am 
câștigat acum 2 ani prin PNDL, dar 

abia anul acesta le putem demara din 
cauza birocrației

- cu privire la proiectul pe care 
l-am depus la CNI pentru � nanțare 
construcție Cămin Cultural la Sânpe-
tru German am primit o noti� care că 
suntem eligibili, ceea ce este un semn 
bun

- avem în plan demararea unui nou 
proiect pentru asfaltare străzi

- de asemenea, dorim să depunem 
un proiect perntru obținere � nanțare 
pentru branșamentele la rețeaua de 
apă

Așadar, avem și pentru acest an o 
serie de proiecte pe care le urmărim 
pentru asigurarea unui gra� c constant 
de investiții publice.

Cu privire la acest lucru, bugetul co-
munei a fost aprobat și astfel, putem 
începe derularea investițiilor preconi-
zate.

Singura problemă care mă ne-
mulțumește este legată de faptul că 
Guvernul a aruncat pe spatele Pri-
măriei plata asistenților personali, 
respectiv ajutoarele sociale care până 

acum se plăteau de la bugetul de stat. 
Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă 
că Guvernul se laudă cu ajutoare so-
ciale pe care le dă în stânga și dreap-
ta, dar ne oligă pe noi- Primăria-să le 
plătim din banii comunei. Pentru Se-
cusigiu acest lucru înseamnă o chel-
tuială de peste 20 miliarde lei vechi. 
Enorm! Cu acești bani puteam asfalta 
noi străzi în comună! Dar nu, în loc 
să facem investiții pentru comunitatea 
locală, prin voia Guvernului trebuie 
să plătim noi, din buzunarul comu-
nei, implicit al cetățenilor noștri, al 
comunității, sumele acestea sociale. 
Guvernul nu mai dă acești bani, nu-și 
mai asumă plățile!

Trecând însă și peste această proble-
mă, noi trebuie să mergem mai depar-
te, � indcă nu avem ce face. Cam așa 
stau lucrurile.

Vă transmit gândurile mele bune și 
vă aștept să ne petrecem la sărbătoa-
rea „Fiii Satului” din Secusigiu și la 
serbarea câmpenească din Sânpetru 
German. Până atunci, toate cele bune.

Primar Cheșa Ilie

Bugetul comunei a fost aprobat!

Primar 
Cheșa Ilie

Întâlnirea Levitilor din Banat și Crișana la Secusigiu
 a umplut sala caminului cultural de crestini

Sub coordonarea Bisericii Penti-
costale din Secusigiu, la Căminul 
Cultural din localitate a avut loc o 
seară specială, mai precis întâlni-
rea leviților din Banat și Crișana.

A fost o seară a bucuriei închi-
năciunii și ascultării Cuvântului 
Domnului, � ind invitați cântăreți 
de muzică creștină din Arad, Bi-
hor și Timiș, Cuvântul Domnului 
� ind vestit de către pastorul Bălă-
noiu Costel din Hunedoara.

Evenimentul creștin-religios face 
parte din programul de propovă-
duire a Bisericii Penticostale din 
Secusigiu, tradiția � ind ca în a 
doua zi de Paști să aibă loc întâl-
nirea leviților, care reprezentau în 
vechime slujitorii altarului alături 
de preot.

Leviții, în accepțiunea actua-
lă cântăreții de muzică creștină 
închinată Domnului, au venit 

așadar la Secusigiu pentru a ves-
ti și a se închina puterii și mări-
nimiei lui Dumnezeu, Creatorul 
care ne dă viață, ne învață cum să 
o trăim în bucurie și ne călăuzește 
pașii în tot ceea ce facem.

A fost o seară deosebită la Secu-
sigiu, o seară de rugăciune și cân-
tare!
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Festivalul ”Zilele culturii județului Arad”- a poposit  la Secusigiu

Spectacolul prezentat 
a fost unul deosebit, pe scenă, alături 
de interpreți cunoscuți evoluând și 
recent în� ințatul nostru ansamblu-
„Sorocul”- care s-a ridicat la nivelul 
așteptărilor publicului. 

Tinerii din ansamblu, în aplauze-
le spectatorilor și sub supravegherea 
instructorilor, au prezentat o suită de 
dansuri populare autentice românești, 
din care nu au lipsit dansurile secusi-
gene, continuând apoi și cu ritmurile 
romale. 

A fost un spectacol de zile mari, sala 
căminului cultural � ind arhiplină, lu-
mea venind atât pentru a vedea ansa-
blul „Sorocul”, cât și pentru a se bucu-

ra de un concert de muzică popullară 
susținut de artiștii consacrați veniți 
anume la Secusigiu.

Dintre acești artiști putem aminti pe 
Ionuț Langa, Cosmina Brădean, Alex 
Pop, Monica Blaga.

Spectacolul a fost prezentat de către 
Nicoleta Pavel, o apariție cunoscută 
printre secusigeni.

Vă lăsăm în compania câtorva ima-
gini de la spectacol, concluzionând 
că la Secusigiu am avut un evenimnet 
folcloric de mare frumusețe artistică, 
un evenimnet la care tinerii ansam-
blului comunei noastre au arătat că 
formează un grup unit și bine pregătit. 
Felicitări!

 „Sper din toată inima 
că acest spectacol a fost 
pe placul tuturor celor 
prezenți, iar programul 
artistic  s-a ridicat la nive-
lul dorințelor spectato-
rilor. Prin acest spectacol 
am încercat să avem în 
comună încă o manifes-
tare culturală de anver-
gură înaintea zilelor de 
sărbătoare de la Secusigiu 
și Sânpetru German pe 
care le vom organiza luna 
aceasta. 

Doresc să mulțumesc Con-
siliului Județean Arad care a 
susținut acest program cul-
tural intitulat „Zilele Cultu-
rii Arădene”, prin care am 
avut la Secusigiu această 
seară dedicată folclorului și 
sper ca și la anul să reușim 
să continuăm a aduce pe 
scena din Secusigiu cât mai 
mulți artiști consacrați.

Închei prin a mulțumi 
îndeosebi copiilor care 

formează ansamblul „So-
rocul”, aceștia, împreună 
cu coordonatoarea Denisa 
Burduja reușind un spec-
tacol deosebit, prin care 
comuna Secusigiu a fost 
promovată artistic. 

Vă felicit pe toți, precum 
și pe părinții care și-au 
trimis copiii la ansamblu, 
datorită lor putând avea 
acum o nouă formație de 
dansuri, renăscută din 
cenușă, cu care comuna 
Secusigiu să iasă în față 
pe scenele județului Arad 
și nu numai!

Primar Cheșa Ilie
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