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P u b l i ca ț i a  l o ca l ă  a  co mu n e i  S e c u s i g i u

Hramul Bisericii Ortodoxe din Munar
Un moment marcant pen-

tru comunitatea ortodoxă din 
Munar a fost reprezentat de 
Sărbătoarea Hramului Biseri-
cii. Ca în � ecare an, de Ru-
salii, la această sărbătoare au 
participat un număr mare de 
credincioși pentru a celebra 
așa cum se cuvine Hramul 
Bisericii. În ziua Hramului, 
nu doar la biserică ci și peste 
tot în Munar s-a putut simți 
o atmosferă de sărbătoare, 
de prietenie și bucurie. O 
atmosferă speci� că și plină de 
semni� cație!

„Ziua Eroilor”
celebrată în comună

Sărbătorită la 40 de zile 
de la Învierea Domnului, 
Înălţarea Mântuitorului Ii-
sus Hristos la ceruri a fost 
decretată și ziua de sărbăto-
rire a eroilor martiri ai nea-
mului, eroi care s-au sacri-
� cat pentru patrie, pentru 
întreg neamul românesc.

Astfel, an de an eroii nea-
mului sunt sărbătoriți în 
această zi pentru a nu se 
uita sacri� ciul suprem fă-
cut de aceștia pentru unita-
tea și idealurile poporului 
român. Un sacri� ciu prin 
care eroii neamului au ară-

tat ce înseamnă patriotis-
mul, au arătat ce înseamnă 
dragostea de țară, luptând 
pentru ca astăzi să putem 
trăi și vorbi liberi, în pace, 
în această țară atât de fru-
moasă și dragă tuturor-Ro-
mânia!
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Sărbătoarea „Fiii Satului” O nouă ediție de succes!
Sâmbătă și duminică, 22-23 iu-

nie, au fost două zile de sărbătoare 
pentru comuna Secusigiu. Două 
zile pregătite anume pentru ca în-
treaga comună să îmbrace haine 
de sărbătoare. S-a desfășurat „Fiii 
Satului”, sărbătoarea comunei 
noastre!

 O sărbătoare a bucuriei, a spec-
tacolului, 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, � ind unul 
pe măsura așteptării publicului, care a putut urmări un 
concurs de gătit cătlane, 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, pla-
toul din jurul scenei � ind 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, � ind 
adus și un trenuleț care a avut un mare succes printre cei 
mici. >>> pag. 4
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La eveniment au participat 
toți preoții bisericilor ortodoxe din comună, 
care, alături de preotul paroh au o� ciat slujba 
religioasă iar mai apoi au ieșit în curte unde s-a 
desfășurat tradiționala tăiere a colacului.

 Un obicei devenit tradiție, moment așteptat 
de către toată lumea prezentă la evenimet. 

„Sunt bucuros că există continuitate la acest 
eveniment important al Bisericii Ortodoxe 
din Munar, � indcă an de an sărbătoarea 
Hramului Bisericii arată că avem la Munar 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.

Totul s-a-încheiat printr-o agapă creștinească  
și un spectacol organizat la Căminul Cultural 
din Munar.

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 Munar CĂSĂTORIILE LUNII

Barzin Jelimir-Stanco 
și Axinie Mădălina-Denisa.

Stan Darius
 și Gruia Nadia-Florica

Familia reprezintă 
rodul celui mai frumos 
sentiment: iubirea! Un 
sentiment pur, sincer, 
un sentiment al inimii 
și su� etului!

Urez acestor cupluri 
care și-a unit destine-
le în fața mea ca sen-
timentul iubirii să fie 
mereu în viața lor, la 
fel de puternic și fru-
mos ca în momentul 
căsătoriei lor. 

Să se bucure împreu-
nă de o viață frumoasă, 
fără griji, o viață prin 
care să treacă cu zâm-
betul pe buze, ca o fa-
milie împlinită.

 Casă de piatră!
Primar Cheșa Ilie

File de istorie Spicuiri din monografi a comunei Secusigiu

Vechea biserică ortodoxă 
din satul Munar 

Conform inventarului biseri-
cilor din eparhia Timişoarei, în 
anul 1758  în satul Munar exista o 
biserică cu hramul „Sf.Muc.Gheo-
rghe”, din cărămidă arsă, cu 6 fe-
restre de sticlă şi 2 uşi de tâmplărie. 
Biserica avea o cupolă de scânduri 
şi era acoperită,  la fel ca şi turnul,  
cu şindrilă. În turn exista un clopot. 
În interior, biserica a avut o tâmplă 
din zid, fără uşi. Pronaosul era tot 
din cărămidă arsă, fără cristelniţă. 

Curtea bisericii, la fel ca şi cim-
itirul erau neîngrădite. 

Din punct de vedere administra-
tiv,  biserica a făcut parte din pro-
topopiatul Variaş.

Inventarul bisericii
În altar,  sf. trapeză din cărămidă 

arsă avea un acoperământ de bum-
bac, un sfeşnic de aramă, o cruce, 

un chivot cu 
sf.mir şi un antimis sfinţit în 1744 
de mitropolitul de Carloviţ Pav-
el Nenadovici. În proscomidie, 
construită din scânduri exista un 
potir,discos, zvezdă, linguriţă de 
cositor,copie de fier, aier, ştergare 
din bumbac, un clopoţel de tuci şi 
o cădelniţă din alamă. În pronaos 
existau 4 icoane de pristol, 3 can-
dele de aramă,2 sfeşnice de piatră 
un jilţ arhieresc şi 23 de strane. 
Biserica nu avea în 1758 veşminte 
bisericeşti.

Biserica ortodoxă română
Conform documentelor de arhivă, 

în anul 1880 românii nu au avut în 
Munar  biserică. Această situaţie a 
durat câteva decenii, fiindcă la în-
ceputul secolului al XX-lea servici-
ul religios s-a ţinut în clădirea şcolii 
confesionale. În faţa clădirii se afla 
un turn clopotniţă cu două clopote 
din care unul a fost rechiziţionat în 
timpul primului război mondial. 
Clopotul rămas, în greutate de 90 

kg. avea gravate pe el două icoane, 
reprezentând pe Isus Hristos şi pe 
Maica Domnului cu pruncul. Con-
form inscripţiei el a fost executat în 
atelierul de turnat clopote Hönig 
din Arad ( „Hönig friedrik övitott 
Aradon 1868.Gemeinde Monar”) 

Biserica actuală, din cărămidă, cu 
hramul „Pogorârea Duhului Sfânt” 
a fost construită în perioada 1925-
27, pe proprietatea lui Andrei Pint-
er şi a fiului său Andrei Miskoltzi. 
Piatra fundamentală a fost pusă în 
ziua de 6 septembrie 1925 de către 
protopopul Comloşului Pr.Str.Ci-
oroianu.

Planul şi devizul construcţiei au 
fost executate de arhitectul Vlad 
din Timişoara. la care a făcut un-
ele rectificări P.Ficher din Variaş 
a făcut unele rectificări la planul 
iniţial iar  lucrările au fost ex-
ecutate de antreprenorul Ludovic 
Kones din Pecica.Recepţia finală a  
edificiului fost făcută de inginerul 
Răzvan.

Biserica este construită din 
cărămidă arsă, tencuită şi stropită 
şi este acoperită cu ţiglă.În inte-
rior, pardoseala este din piatră 
colorată.Construcţia are în interi-
or o lungime de 20,25 m ,o lăţime 
a  naosului şi pronaosului de 8 m 
şi o înălţime de 8 metri.Înălţimea 
turnul până la vârful crucii este de 
23m.Pictura interioară şi pictura 
de pe iconostas  a fost executată 
de pictorul Iulian Toader sen. din 
Arad.

Viața religioasă 
în Munar
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Persoanele  care au dobân-
dit recent domiciliu pe raza 
comunei, cât și cele care lo-
cuiesc fară forme legale și 
au în întreținere copii mi-
nori, persoane vârstnice sau 
persoane cu handicap, sunt 
invitate să se prezinte la Pri-

marie, pentru luarea aces-
tora din urmă în evidența 
biroului de autoritate tute-
lară și asistență socială. Va 
mulțumim pentru ințelegere 
și colaborare.

Primăria Secusigiu

Serviciul de Asistență Socială
 vă aduce la cunoștință:

Bocirlă Cătălin
și Gliga Tatiana
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Sculptura iconostasu-
lui şi a celor două tronuri a fost executată 
de sculptorul Mihaly Haubenreich din 
Arad, iar auritul de către Eugen Spang 
din Timişoara.Execuţia iconostasului a 
fost � nalizată în 1928, recepţia având 
loc în 29 ianuarie.

Construcţia s-a făcut cu ajutorul de-
niilor făcute de credincioşii din Periam 
şi Variaş şi cu munca munărenţilor.
S� nţirea bisericii a avut loc în 4 iunie 
1928 de Rusalii, şi ea a fost săvârşită 
de Prea S� nţia Sa Dr.Grigore 
Gh.Comşa,episcopul Aradului.

Reparaţiile şi construcţii  
Primele reparaţii la biserică s-au 

făcut abia în anul 1967, când a fost 
refăcut acoperişul şi a fost vopsit tur-
nul.În anul 1996 s-a  tencuit biserica 
în exterior, s-a vopsit tabla de la turn şi 
s-a pus crucea cărută.În 2000 s-a turnat 
o placă de beton şi aleia şi s-a faianţat 
peretele din Sf.Altar. În 2008 s-au 
făcut reparaţii capitale în exterior, s-a 
zugrăvit, s-a schimbat ţigla la acoperiş, 
au fost schimbate jghiaburile şi gardul 
din curtea bisericii.Tot în 2008 s-au 
făcut modernizări la casa parohială.În 
2009 s-a construit gardul cimitirului şi 
12 scaune în biserică iar în 2010, cu ba-
nii dăruiţi de Eusebiu şi Gianina Pistru, 
Crucea de marmură albă din cimitir . 
În 2012 s-a construit în curtea bisericii 
o casă de prăznuire, cu bani dăruiţi de 
fam.Gheorghe Grad. 

Viaţa parohială
În anul 1990 prin legea 18 /1990, 

Parohia ortodoxă română Munar a 
primit 5ha de teren arabil.Din 1994 
este aprobat postul de paracliser ca an-
gajat de stat.

În anul 2008 a fost refăcut grupul vo-
cal care dă răspunsurile în biserică.

Inventarul bisericii
Steagul corului bisericesc 

Frăţia din 1928.
Steag plătit de tinerii ortodocşi, în 

1937, în amintirea eroilor neamului
8 rânduri de veşminte

4 cădelniţe din care două noi
cărţi de cult-ultimele ediţii
cruce cu postament mobil

o candelă nouă
Biserică ortodoxă sârbă

Actuala biserică sârbă cu hramul 
„Praznicul Sfântului Mare Mucenic 
Sf.Gheorghe” a fost construită în anul 
1923, pe locul fostei case a admin-
istratorului de domenii, iniţial ca o 
capelă.În anul 1957 pe clădire a fost 
improvizată o clopotniţă, în care au 
fost amplasate cele trei clopote, a� ate 
până atunci în curte,pe stâlpi. Tâmpla 

altarului, simplă, din scândură, are uşi 
sculptate şi pictate aduse de la Turnu.
Icoanele împărăteşti au fost pictate 
de protopopul Dragutin Ostoici. În 
biserică există o copie a icoanei făcătore 
de minuni de la Bezdin, executată de 
Aleksa Svilengacin. 

Până după război  au servit la biserică 
călugării de la Bezdin.Veneau câte 6-7. 
După război, când mănăstirea nu a mai 
avut călugări, biserica din Munar a de-
venit � lială la Satu Mare, serviciul re-
ligios � ind ţinut de  preotul Ljubomir 
Bugarin(1950-1978).În prezent este 
� lială la biserica din Felnac însă prin 
moartea recentă a preotului din Fel-
nac sârbii din Munar au rămas şi ei 
fără preot.Acum aşteapă sărbătoarea 
de „Sântă Mărie” când vor �  hirotoniţi  
doi călugări de la Bezdin  sau numirea 
unui preot nou la Felnac.

Pâna atunci vine să ţină slujbă la 
biserică  actualul preot din Satu Mare.
El a s� nţit şi mormintele a doua zi de 
Paşti şi a tăiat şi colacul de hramul bi-
sericii.

Clopotar este Vădăşan Mircu născut 
în anul 1927.  

Biserica 
romano-catolică

Biserica romano-catolică din Munar, 
cu hramul „ Jézus Szive” a  început să 
� e  construită în anul 1929 și a fost s� n-
ţită la data de 12 oct.1930 de episcopul 
catolic Záblar József. 

Cu această ocazie în biserică s-a pus 
o placă de marmură.Administrativ 
această biserică este � lie la Sânpetru 
German.

Lăcașul de cult are o orgă, care în pre-
zent nu este în stare de funcţiune, un 
mic amvon și un baptisteriu.

Pe peretele din stânga se găseșește 
statuia sf.Anton iar în partea dreaptă, 
într-o castetă cu geam de sticlă, statuia  
Fecioarei Maria.

În partea de sus a pereţilor sunt ta-
blouri cu staţiile din Drumul Crucii.

Serviciul religios este săvârșit de pre-
otul Josef Přelouček din Sânpetru Ger-
man .La hram sunt invitate și trei femei 
din Sânpetru, care știu cânta  Clopotă-
reasă și îngrijitoare este „Anuș neni” 
de 85 de ani , o femeie evlavioasă, care 
trage clopotele de 34 de ani. Înainte, a 
fost crâznic, vreme de 38 de ani, mama 
ei, Kovacs Ethelka. 

Se pregătește să preia sarcinile Erjike 
cu soţul ei Andi. 

În Munar mai există în jur de 20 de 
familii de credincioși  catolici  dar clo-
potele la biserică bat încă în � ecare zi

File 
de istorie

Viața religioasă
 în Munar
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„Ziua Eroilor”
celebrată în comună

La Secusigiu, 
așa cum ne-am obișnuit, memoria 
martirilor-eroi ai neamului este me-
reu cinsită cu toate onorurile cuve-
nite.

 Ceremonia a avut loc la monu-
mentul eroilor de la Biserica Orto-
doxă, unde preotul paroh a o� ciat o 
slujbă religioasă de pomenire a ero-
ilor martiri ai neamului românesc.
Evenimentul s-a desfășurat imediat 

după liturghie, când enoriașii biseri-
cii, împreună cu elevii școlii, au ve-
nit la monument, pentru această zi de 
mare sărbătoare.
Din nou s-a arătat faptul că în co-

muna noastră există respect față de 
valorile patriotice, există respect 
față de cei ce au luptat pentru ide-
alurile poporului nostru, punând 
aceste idealuri chiar mai presus de 
propria viață.
Totodată, prin luările de cuvânt, s-a 

adus în prim plan importanța acestei 
zile, accentuându-se sacrifi ciul su-
prem al eroilor, deoarece nu trebuie 
uitat faptul că, dacă astăzi putem vor-
bi de un prezent al păcii într-o Ro-
mânie liberă, trebuie să ne amintim 
că acest lucru se datorează acestor 
eroi pe care îi comemorăm cu aceas-
tă ocazie.
Astfel, putem concluziona afi r-

mând că la Secusigiu festivitatea de 
comemorare a eroilor s-a desfășurat 

într-un cadru solemn, ceremonia cu-
prinzând și depunerile de coroane, 
semn de cinstire și comemorare a 
memoriei celor căzuți la datorie.
Evenimente de comemorare a eroi-

lor martiri au avut loc și în Sânpetru 
German, Munar și Satu Mare.
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Art. 1. - (1) Proprietarii sau deținătorii de 
terenuri, administratorii drumurilor publice, 
căilor ferate, cursurilor de apa, lacurilor, sis-
temelor de irigații si ai bazinelor piscicole au 
obligația sa desfășoare lucrări de prevenire, 
combatere si distrugere a buruienii ambro-
zia, denumită științi� c Ambrosia artemisii-
folia, pentru evitarea instalării și răspândirii 
vegetației adventive invazive și eliminarea 
ei în cazul prezentei pe terenurile intravilane 
sau extravilane.
   (2) In scopul distrugerii buruienii ambrozia 
și al prevenirii răspândirii acesteia, proprie-
tarii sau deținătorii de terenuri, administra-
torii drumurilor publice, căilor ferate, cursu-

rilor de apa, lacurilor, sistemelor de irigații și 
ai bazinelor piscicole vor desfășura periodic, 
în perioada cuprinsă între răsărirea acestei 
plante și apariția primelor in� orescențe, 
respectiv cel târziu până la data de 30 iunie 
a � ecărui an, lucrări de întreținere a tere-
nurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau 
alte lucrări și metode speci� ce. Aceste mă-
suri se mențin până la sfârșitul perioadei de 
vegetație a buruienii ambrozia.
   (3) Bene� ciarii lucrărilor de construcții au 
obligația ca pe terenurile afectate de lucrări 
să ia măsurile necesare pentru evitarea in-
stalării sau răspândirii buruienii ambrozia.

Primăria Comunei Secusigiu

ANUNȚ
Privind combaterea buruienii Ambrosia

În Conformitate cu Normele metodologice 
de aplicare a Legii nr. 62/2018:

COMEMORĂRI
VOSTINAR EMIL

ILIE ANA
PRODAN RACHILA

Aducem un pios omagiu
 celor trecuți la cele veșnice

 în luna precedentă. 
Dumnezeu să-i aibă în pază 
și să le odihnească su� etele.

Primar  Cheșa Ilie
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Sărbătoarea„Fiii  Satului”,  o nouă ediție de succes!
Spectacol artistic de excepție!

Ziua de sâmbătă 
a fost dedicată tinerilor, pe scenă 
urcând o serie de trupe și soliști 
de muzică dance.

A fost o atmosferă electrizantă, 

plină de voie bună, o atmosferă a 

bucuriei, căci sărbătoarea comu-

nei a fost una de mare nivel artis-

tic și anul acesta. 

>>> pag.1

Cât privește spectacolul folcloric anume 
pregătit pentru această zi de sărbătoare, 
acesta a început în jurul orei 19:00, pre-
zentarea fi ind făcută de către Nicoleta Pa-
vel, care an de an participă la evenimentul 
comunei noastre. 
Pe scenă au urcat rând pe rând ansamblu-

rile invitate, precum și interpreții de muzi-
că populară anume chemați pentru această 

zi a bucuriei, zi dedicată comunei Secusigiu, 
programul fi ind conceput pentru a acoperii 
gusturile tuturor celor prezenți.
Putem spune că a fost cântec, joc și voie 

bună la Secusigiu, scena duduind de dan-
surile ansamblurilor invitate, în timp ce 
peste tot în Secusigiu se auzeau melodi-
ile interpretate de către soliștii și orches-
trele invitate.

Nici cei mici nu au fost uitați, anume pentru ei 
� ind aduse o mulțime de jocuri, cele mai căutate 
� ind toboganul gon� abil, care efectiv au fost lu-
ate 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 ansam-
blul ei, � ind bine organizată, cu spectacole de 
excepție. >>> pag.5
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Sărbătoarea„Fiii  Satului”,  o nouă ediție de succes!
Să nu uităm de momentul decernării 

premiilor pentru cei mai buni bucătari.
„Fiii Satului” a fost și anul acesta o sărbătoare com-

plexă care a cuprins diverse momente, așa cum am 
spus anterior, concursul de cătlane fi ind 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 

apariției pe scenă a ansmblului comunei noastre, tine-
rii din ansamblu fi ind aplaudați la scenă deschisă de 
către toți cei prezenți, atât pentru prezentarea portului 
specifi c secusigean cât și pentru dansurile care au for-
mat repertoriul artistic propus pentru eveniment.

Atmosfera a fost una de mare sărbătoare, concertele pentru tineri, atât pro-
gramul dedicat tinerilor precum și spectacolul folcloric reușind să � e 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 
a� rmând 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 
o sărbătoare autentică.

>>> pag.4

>>> pag.6

„Sper din inimă că ediția 
din acest an a sărbătorii 
comunei noastre- „FIII 
SATULUI”- a fost pe pla-
cul tuturor participanților. 
Din nou, am arătat  celor 
veniți pe la noi cu aceas-
tă ocazie ce comună fru-
moasă este Secusigiu, ce 
comunitate locală fru-
moasă avem, cu oameni 
harnici și vrednici, primi-
tori și onești.

M-am bucurat mult că 
am putut să organizăm 
din nou sărbătoarea co-
munei noastre, având în 
program o slujbă religioa-
să la biserică, întâlnirea cu 
� ii satului, concursul de 
cătlane, iar apoi spectaco-
le de muzică ușoară și po-

pulară deosebite, pentru 
care doresc să mulțumesc 
tuturor celor care au urcat 
pe scenă.

Tot ceea ce am pregă-
tit pentru sărbătoare s-a 
putut realiza cu sprijinul 
consilierilor locali, al vi-
ceprimarului Delamarian 
Flavius, angajaților pri-
măriei și al celorlați oa-
meni inimoși din comună 
ce mi-au fost alături și că-
rora le mulțumesc pentru 
implicare și susținere.

Închei prin a spune că 
țelul nostru trebuie să � e 
acela de a evolua mereu, 
de a progresa de la an la 
an, pentru a arăta  nu 
doar ca o adevărată co-
mună europeană, ca și o 

comunitate europeană, 
frumoasă, demnă și ele-
gantă în toate.

Cred că la „Zilele Co-
munei Secusigiu” asta 
am și arătat: o menta-
litate europeană, prin 
modul cum ne-am pre-
zentat, prin modul cum 
ne-am organizat.

Primar 
Cheșa Ilie
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GAZETA COMUNEI SECUSIGIU

Sărbătoarea „Fiii Satului” O nouă ediție de succes!
Tradiția întâlnirii cu � ii comunei 

Secusigiu a continuat și la această ediție a sărbăto-
rii, duminică dimineața, înainte de a merge la sluj-
da S� ntei Liturghii, primarul Cheșa Ilie întâmpi-
nându-i la Primărie pe „� ii comunei ” veniți special 
pentru a �  din nou în comuna lor dragă-Secusigiu. 
Întâlnirea a fost una amicală, o întâlnire a bucuriei 
revederii locurilor copilăriei, toți � ii comunei � ind 
copleșiți de emoțiile revederii, de emoțiile reîntoar-
cerii 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 su� etele răvășite de emoțiile reîntoarcerii aca-
să, căci pentru ei acasă înseamnă comuna Secusigiu!

Primarul Cheșa Ilie a prezentat „� ilor comunei”, 
la fel ca-n � ecare an, o dare de seamă despre ce s-a 
mai petrecut la nivel administrativ cu privire la pro-
iectele avute în vedere a �  dezvoltate în comună, cu 
privire la problemele care există. Totul, pentru ca să 
existe transparență în actul administrativ, pentru ca 
� ii comunei Secusigiu să cunoască realitățile admi-
nistrative ale comunei lor de su� et.

A urmat apoi participarea la Liturghie, de unde vă 
și prezentăm imagini, Biserica rămânând un reper 
fundamental în viața � ecărui bun creștin.

>>> pag. 1

Un moment aparte a sărbăto-
rii a avut loc la Căminul Cul-
tural din Secusigiu, unde toți 
� ii satului, alături de o� cialități 
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 re-
venind la Secusigiu, dar să se și 
bucure de un program artistic 
pus în scenă de tinerii din co-
mună.

De asemenea, în acest cadru 
festiv, într-o atmosferă solem-
nă, primarul Cheșa Ilie a în-
mânat 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 co-
munei, care prin activitatea 
lor au făcut și fac cinste co-
munei Secusigiu, punându-și 
amprenta într-un mod pozi-
tiv asupra evoluției comunei 
noastre. Le sunt recunoscă-
tor acestor oameni pentru tot 
ce au făcut pentru comună, 
transmițându-le respectul 
meu și al tuturor consătenilor. 

S-a conferit titlul de CETĂ-
ŢEAN DE ONOARE a comu-
nei Secusigiu  d-nei SANTA-
MARIA ELENA-GEORGETA 
- pentru contribuţia adusă la 
creșterea prestigiului comunei 
Secusigiu.

S-a acordat ’’DIPLOMĂ DE 
MERIT” pentru participarea 
la olimpiadele școlare elevilor: 
BAIANŢ CRISTIAN, CÂM-
PAN DAVID, CHEȘA RAUL, 

CÎRCIU-NAGHIU SARA-
MARIA, MACEAN SEBASTI-
AN, POP NADINA, ROMAN 
ȘTEFANIA, SUCIU CĂTĂ-
LIN, TOMESCU PATRICIA,

S-a acordat  ’’DIPLOMĂ DE 
MERIT” pentru participarea 
la concursuri (sanitarii pri-
cepuţi, echipa de fotbal, box) 
școlare BELEA EDUARD, 
BELEA RAUL, BESERMAN 
CASIAN, CALOTĂ ALESIO, 
CHEVEREȘAN DAVT, CO-
MAN MARCO, COVACI GA-
BRIEL, CURTUIUȘ DANIEL, 
CURTUIUȘ DĂNUŢ, CUZ-
MAN RĂZVAN, FABIAN 
DOROTHEEA, FILIP ILIE, 
GAȘPAR PATRIK, GAȘPAR 
RAUL, GHERLE DAVID, 
GROSU HANALKA, GRUIA 
DARIUS, GRUIE BOGDAN, 
IEZDICI RĂZVAN, LUCA 
MARIUS, MARIAN ANDREI, 
OȘAN CIPRIAN, PELLE LU-
CAS, ROHACS FLAVIAN, 
RUS NICOLA, STOICAN 
RAIMOND, SUCIU CĂTĂ-
LIN, TOMESCU PATRICIA, 
URSU ALIN FLORIN, VLAD 
ȘTEFAN.

Nu putem trece peste acest 
moment al sărbătorii fără a fe-
licita copiii care au urcat pe 
scenă, reușind să aducă în 
prim plan un program artistic 
deosebit, presărat cu poezie, 
muzică și dans, astfel încât în-
treg 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, � indcă merită 
cu prisosință acest lucru.
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GAZETA COMUNEI SECUSIGIU

Sărbătoarea „Fiii Satului” O nouă ediție de succes!
Nu a lipsit nici în acest an concursul de gătit, la cătlane participând o 

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

>>> pag.6

De remarcat este și faptul 
că tot mai multe o� cialități 
vin la sărbătoarea comunei 
noastre, printre acestea re-
marcând pe domnul Iustin 

Cionca, președintele Con-
siliului Județean Arad, care 
mereu a fost prezent la eve-
nimnetele organizate în co-
muna noastră.

Așadar, s-a mai consumat o ediție a „ Zilelor Comunei Secusigiu”, manifestarea 
artistică reușind să � e structurată de așa manieră încât să acopere gusturile tuturor 
spectatorilor, chiar dacă prigramul pregătit a fost întrerupt din cauza furtunii ce s-a 
abătut asupra comunei.

Vă lăsăm în compania câtorva imagini reprezentative de la ziua de sărbătoare a co-
munei, 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 a ne reântâlni cu sărbătoarea comunei noastre.
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Concurs județean SVSU la Sânpetru German

Înainte de toate trebuie să-i felicităm pe 
cei care fac parte din echipa SVSU Sânpe-
tru 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 calamitate etc.

Acești voluntari se implică în rezolvarea 
unor situații nedorite ce pot apărea în co-
mună pe linie de intervenție, echipa SVSU 
având un rol determinant în angrenajul ad-
ministrativ al comunei.

De aceea, în acest număr al publicației 
locale ne-am îndreptat atenția din nou că-
tre echipa SVSU, o echipă care mereu este 
la datorie,, căci niciodată nu se știe când 
pot apărea situații nedorite. Iar dacă vor-
bim despre astfel de situații, să nu uităm 
câte intervenții salvatoare au avut volunta-
rii noștri în comună, de la incendii 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, participând de-alun-
gul vremii și la o serie de concursuri spe-
cifi 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  este cea mai bună echipă SVSU 
din județul Arad ( 7 ani la rând a câștigat 
trofeul), în luna mai, echipa comunei noas-
tre, împreună cu primarul Cheșa Ilie, au 
fost invitați la Zăbrani, unde s-a celebrat 
140 de ani de existență SVSU în comu-
na respectivă, iar în luna iunie, a fost or-
ganizat la Sânpetru German un concurs 
județean SVSU, cu participarea celor mai 
bune echipe SVSU din județul Arad.

A fost un spectacol-competiție aparte, 
desfășurat după toare regulile de specialita-
te, comuna noastră înscriindu-se astfel între 
comunitățile care au organizat astfel de con-
cursuri SVSU.

Felicitări!

Toți membrii SVSU au o 
responsabilitate deosebită față 
de cetățenii din Secusigiu, mo-
tiv pentru care trebuie să fi e 
pregătiți mereu pentru a lua 
măsurile ce se impun atunci 
când situațiile de urgență 
din comună o cer. 

În acest context, săptă-
mânal se desfășoară câte o 
ședință de organizare, unde 
sunt trasate clar sarcinile 
ce-i revin fi ecărui membru al 
echipei, sunt dezbătute toa-
te situații la care s-a interve-
nit și se iau anumite măsuri 
de prevenire, necesare pen-
tru preîntâmpinarea unor po-
sibile necazuri, rezultat al 

unor neglijențe umane (în 
cele mai multe cazuri) sau a 
unor dezlănțuiri ale naturii.

Ca o concluzie, avem la 
Sânpetru German o echi-
pă SVSU care abordează cu 
maximă seriozitate rolul pe 
care-l are în comunitate, o 
echipă pe care o felicităm 
pentru unitatea și responsa-
bilitatea de care dă dovadă, 
o echipă cu o istorie în spa-
te, o echipă care de fi ecare 
dată când situația din teren a 
cerut-o, a fost prezentă pen-
tru a salva, pentru a interve-
ni. Totul, pentru comuna Se-
cusigiu.

„Am o mare stimă față de 
această echipă, față de toți 
cei care acum, sau de-alun-
gul vremii au făcut parte din 
SVSU Sânpetru German, de-
oarece acești concetățeni ai 
noștri s-au înrolat în structu-
ra SVSU pentru a proteja și 
a ajuta la necaz comunitatea 
noastră locală, pentru a sări 
în ajutorul semenilor noștri 
a� ați în nevoi. 

Indiferent de vremea de 
afară, indiferent că a fost zi 
sau noapte, că a fost sâmbă-
tă sau duminică, ori zile de 
sărbătoare, dacă a fost ne-
voie de ei, acești voluntari 
cu su� et mare au fost la da-
torie dacă situațiile din co-
mună( incendii, inundații 
etc) au cerut prezența și 

intervenția lor.
Dragi și stimați membrii 

ai SVSU Sânpetru German, 
în numele meu și al tuturor 
cetățenilor comunei Secusi-
giu, vă mulțumesc că sunteți 
aici și că v-am avut  mereu  
aproape atunci când v-am 
solicitat să interveniți”

Primar 
 Cheșa Ilie

Primar 
Cheșa Ilie




