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G a z e t a  C o m u n e i

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

Asfaltarea străzilor din comună, 
începută anul trecut cu 3,5 km la 
Secusigiu, este un proiect inițiat 
și gândit de către primarul Cheșa 
Ilie, care a  dorit să se înceapă as-
faltarea graduală a străzilor, ime-
diat după ce rețeaua de apă a fost 
introdusă în subteran.
Este un proiect așteptat și dorit 

de către toți locuitorii comunei și 
care, iată, a continuat prin asfalta-
rea de străzi în Munar, Satu Mare 
și Sânpetru German. Utilajele gre-
le au fost zi de zi luna aceasta pe 
străzile din comună, s-a lucrat la 
foc continuu și putem vorbi acum 
de noi străzi asfaltate.
Despre aceste lucrări, primarul 

Cheșa Ilie ne-a precizat:
”Împreună cu toți locuitorii co-

munei, mi-am dorit de multă vre-
me să văd că se asfaltează stră-
zile în comuna noastră. Prin 
multă muncă și implicare, în ca-
litate de primar al comunei Se-
cusigiu, am reușit să demarăm 
acest proiect de asfaltare, care 
cuprinde asfaltarea a 15 km de 
străzi. Nu a fost ușor, dar am iz-
butit, iar acum, pe fi nal de an 
s-a lucrat la asfaltarea străzilor. 
Proiectul care este în execuție, 
după cum se poate observa, cu-
prinde asfaltarea a 7,5km de 
străzi în Secusigiu, din care,anul 
trecut s-au asfaltat 3 străzi. Spe-
cifi c cu acest prilej, că în cadrul 
acestor investiții de modernizare 
străzi în comună sunt prevăzute 
și lucrări de amenajare a acos-
tamentului și șanturilor. Cu alte 
cuvinte, facem lucrări de calita-
te, complete, pentru a nu mai fi  
necesar să intervenim pe aceste 
străzi în anii următori. Comuna 
Secusigiu se asfaltează, așa cum 
ne dorim toți cei care locuim aici 
și prin aceste lucrări facem pași 
importanți spre modernizarea 
și dezvoltarea comunei noastre, 
lucru care, sunt convins că este 
pe placul tuturor concetățenilor 
mei.
Am continuat luna trecută cu 

asfaltările în Munar, Satu Mare 
și Sânpatru German, iar luna 
aceasta, în funcție de vreme ne 
mutăm pentru noi asfaltări de 

străzi la Secusigiu.
Asfaltarea de străzi va continua 

și la anul până la realizarea as-
faltării a celor 15 km prevăzuți 
în acest prim proiect. Spun prim 
proiect, deoarece pe viitor vom 
derula și alte asemenea proiecte 
de asfaltare străzi, totul fi ind ra-
portat la sursele de fi nanțare de 
care vom dispune.
Închei prin a mulțumi 

majorității Consilierilor locali, 
viceprimarului Delamarian Fla-
vius și aparatului administrativ 
al Primăriei, care m-au spriji-
nit și susținut în buna derulare a 
proiectului.

Primar 
Cheșa Ilie

NU LOZINCI!  NU VORBE!   FAPTE! Noi străzi asfaltate în comună
S-au executat lucrări 

de asfaltare străzi la Satu Mare,
 Munar, Sânpetru German

Lucrările de asfaltare continuă 
cu asfaltări noi la Secusigiu

Utilajele deja au sosit 
la Secusigiu și intră în pregătire 

noi străzi pentru asfaltare

Proiectul 
cuprinde 

15 km 
de asfalt

Rezultatul 
se vede:

noi străzi 
asfaltate
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Postul Crăciunului sau Postul Naște-
rii Domnului începe la 15 noiembrie 
și ţine până la 24 decembrie. El a fost 
instituit în secolele IV-V, deci mai târ-
ziu decât Postul Paștelui. Este un post 
al pocăinţei, fără a exista în perioada 
lui slujbe speciale, cum există în peri-
oada Postului Paștelui, Canonul Sfân-
tului Andrei Criteanul. Noi am obiș-
nuit însă, a săvârși  în parohia noastră, 
în � ecare vineri seara Acatistul Mân-
tuitorului Iisus Hristos spre folosul 
nostru duhovnicesc și su� etesc.

Postul Căciunului a fost rânduit de 
Biserică pentru pregătirea credincio-
șilor 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 De-
calogului, a celor 10 porunci scrise de 
Dumnezeu pe table de piatră.

La început, nu toţi creștinii posteau 
în același mod și același număr de zile. 
Unii posteau șapte zile, alţii șapte săp-

tămâni, unii ţineau un post mai aspru, 
alţii unul mai ușor.

Sinodul local din Constantinopol 
din 1166, sub patriarhul Luca Chryso-
verghi, a uniformizat durata Postului 
Nașterii Domnului în bisericile orto-
doxe, hotărând ca toţi credincioșii să 
postească timp de patruzeci de zile, 
începând cu data de 15 noiembrie.

Ca orice post, în primul rând el tre-
buie să reprezinte o abţinere de la 
lucrurile rele care îndepărtează pe 
oameni de Dumnezeu. Din punct de 
vedere al alimentaţiei, Postul Crăciu-
nului este mai ușor faţă de cel al Paș-
telui. 

El este de asprime mijlocie prin fap-

tul că are foarte multe dezlegări la peș-
te, ulei și vin. Se dă dezlegare în toate 
zilele de sâmbătă și duminică cuprin-
se între 21 noiembrie și 16 decembrie, 
precum și la sărbătorile cuprinse în 
această perioadă. 

Hramul Bisericii Ortodoxe 
Sârbe din Satu MARE

Cel mai important moment din 
luna noiembrie al comunității or-
todoxe sârbe din Satu Mare a fost 
reprezentat de Hramul Biseri-
cii. Această însemnată sărbătoare, 
Hramul Bisericii Ortodoxe sârbe 
din Satu Mare, vine ca o continuare 
a tradiției comunității, de cinstire și 

prețuire a bisericii, cu respectarea 
întocmai a datinilor strămoșești. 
Având Hramul „Reînoirea Hramu-
lui Sfântului Mare Mucenic Ghe-
orghe”, biserica ridicată în 1824 a 
fost și este în permanență cinsti-
tă de comunitatea sârbă din Satu 
Mare.

Slujba religioasă ofi ciată special 
cu ocazia hramului, s-a bucurat și 
în acest an de prezența comunității 
ortodoxe sârbe, a unor preoți 
invitați, precum și a ofi cialităților.
Nu a lipsit nici obiceiul tăierii co-
lacului, tradiția atestată în analele 
bisericești încă din cele mai vechi 
timpuri. Semnifi cația colacului 
adus de către nași este aceea a jert-
fei, iar coliva reprezintă învierea de 
apoi, adică renașterea. Sunt simbo-
luri 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 în-
tocmai a tradițiilor și canoanelor 
bisericești, constituind moment 
de sărbătoare pentru întreaga co-
mună Secusigiu.

Biserica ortodoxă sârbă 
este așezată în partea de 
nord a satului la 150 m de 
strada principală și ea are 
hramul „Praznicul Stră-
mutării Moaștelor Sfântu-
lui Gheorghe” 

Vechea biserică  
Data construcţiei primei 

biserici în sat nu se cu-
noaște.Arheologii români 
susţin că în secolul XIV în 
sat s-ar �  a� at o biserică 
de mir . Independent de 
această a� rmaţie, istori-
cii sârbi susţin că în anul 
1333, la prima menţiune 
a localităţii, aici apărea și 
un nume de preot.

Dacă avem în vedere tra-
diţia sârbă prima biserică, 
de mici dimensiuni, a fost 
zidită în anul 1666, însă 
în sprijinul acestei a� r-
maţii există doar menţiu-
nea preotului Coia, în ca-
tastiful 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 �  zidit o 
bisericuţă. Cert este însă 
că, la recensământul bi-
sericilor din  anul 1758, 
în sat este consemnată o 
biserică ortodoxă cu hra-
mul „Sf.Gheorghe”, con-
struită din bârne, acope-
rită cu șindrilă având 7 
ferestre și 2 uși. Conform 
descrierii făcute de recen-
zori, turla era simplă, din 
două lemne cu un clopot, 
iar edi� ciul avea  o cupo-
lă din șindrilă. În altar sf. 
trapeză era din cărămidă.
La fel proscomedia era 
zidită. Iconostasul, din 

scândură, avea sus Răs-
tignirea iar dedesupt chi-
purile celor 12 apostoli.

La acea vreme curtea 
bisericii era îngrădită cu 
nuiele, iar cimitirul era 
neîngrădit.

Inventarul bisericii din 
1758

Pe sfânta trapeză se gă-
sea 2 veșminte de pânză, 
un antimis s� nţit în 1746  
de mitropolitul Georgije 
Popović, un chivot sim-
plu, la data conscrierii, în 
stare proastă, cu sf.mir, o 
Evanghelie sârbească, un 
Testament moschicesc, 
2 sfeșnice de alamă, cru-
ce de lemn, Liturghier 
moschicesc.

În proscomidie erau 
păstrate un potir, un dis-
cos, o zvezdă, linguriţă de 
cositor, o copie-cuţit, SF. 
aer, ștergare de mătase, 
cădelniţă de alamă, clo-
poţel.

Tot în altar se mai gă-
seau 4 icoane de pristol, 5 
candele de aramă,sfeșnic 
de lemn, 2 feloane și un 
stihar,un patra� r de mă-
tase și rucaviţe, un brâu 
de � r.

În biserică 20 strane și 
cărţi(Octoih osmoglas-
nic de la Kiev, Pentcostar, 
Ceaslov, Octoih sârbesc 
și Sbornic).În pronaos o 
cristelniţă din ţiglă.

Epitrop în 1758 a fost 
Ioan Jivcovici.

Noua biserică 
Se spune că biserica a 

fost (re)construită în anul 
1824.  De fapt, conform 
unui inventar detaliat din 
1873, biserica a fost con-

struită în anul 1789. 
Inventarul, alcătuit de 

către învăţătorul Dioni-
sije Pandurović repre-
zintă cea mai completă 
descriere a bisericii de 
până atunci. Aceasta era 
cladită din cărămidă arsă, 
� ind tencuită și vopsită 
pe exterior, și acoperită 
cu tablă. Edi� ciul avea 
10 ferestre mari, cu gra-
tii, două uși de lemn, iar 
podeaua era din plăci de 
marmură. Lungimea bi-
sericii a fost de aproxima-
tiv 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 Mai-
cii 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 asu-
pra 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 pă-
mânt 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 cărămi-
da.

Spicuiri din monografia
 comunei Secusigiu! 

Biserica Ortodoxă Sârbă

Suntem în Postul 
Nașterii Mântuitorului

>>> pag.3
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Speci� c Postu-
lui Crăciunului 
sunt și colinde-
le noastre tra-
diţionale care 
prin versul lor 
ne reamintesc 
evenimentele 
legate de Naș-
terea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 

Cum să postim ne-a învăţat Mântuitorul Iisus 
Hristos în Evanghelia după Matei 6,16-18:,,Când 
postiţi, nu � ţi  triști  ca făţarnicii; că ei își smolesc 
feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevă-
rat 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 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 
su� etului 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! Hris-
tos din Ceruri, întâmpinaţi-L! Hristos pe pământ, 
înălţaţi-vă!” Hristos coboară din cer,vrea să ne lu-
mineze viaţa şi să ne ridice la viaţa duhovnicească, 
cerească.

Prin sărbătoarea foarte populară din timpul aces-
tui post  Sfântul Ierarh Nicolae, care a trăit în sec-
olul al IV-lea vedem grija faţă de apărarea ortodox-
iei, 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 sme-
renie, ţi se umple inima de prezenţa lui Dumnezeu 
cel milostiv.

Să ne rugăm lui Dumnezeu a deveni � ecare din  noi  
un Bethleem s� nţit, 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 su� etele tuturor împlinirea me-
sajului îngeresc:,,Mărire întru cei de sus lui Dumne-
zeu, pe pământ pace, între oameni bunăvoire.

Suntem în Postul 
Nașterii Mântuitorului

> pag.2

Datini și obiceiuri
Vreme de șase săptămâni, 

creștin-ortodocșii nu mănâncă 
din frupt. Postul Nașterii Dom-
nului e întâmpinat cu bucurie și 
smerenie. Creștinii se pregătesc 
su� etește pentru a întâmpina, 
cum se cuvine, Crăciunul. Pos-
tul trebuie ţinut cu înfrânare, 
căinţă, mărturisire a păcatelor 
și multă rugăciune, încât să-și 
atingă scopul, de act puri� cator 
al su� etului.

Înainte de intrarea în Postul 
Crăciunului, ţăranul român 
sărbătorea trei zile: ajunul, lă-
satul secului și spolocania. Pri-
mele 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 �  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 se-
cului 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 � e 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 �  

îndestulate și îmbiate să nu stri-
ce holdele anului următor.

La Lăsatul de sec, există obi-
ceiul de a se striga tinerilor ră-
mași necăsătoriţi. Se fac două 
focuri din coceni de porumb pe 
dealurile de la capul satului, iar 
� ăcăii strigă texte ironice după 
care coboară la casele lor cu șo-
moioage de foc pe care le sting 
când ajung în gospodărie. 

Postul Crăciunului stă sub 
semnul șezătorilor, al pregătiri-
lor pentru iarnă, stă sub semnul 
puri� cării su� etului pentru pri-
mirea Nașterii Mântuitorului. 
În mod uimitor au ajuns până la 
noi reminiscenţe ale unor rituri 
străvechi de puri� care, precum 
și practici oraculare ori apotro-
paice, care aveau loc în această 
perioadă de timp atât de im-
portantă din punct de vedere al 
concentrării de sacralitate. 

La 14 noiembrie, creștin orto-
docșii îl prăznuiesc pe Sfântul 
Apostol Filip. În tradiţia popu-
lară, în special în Sudul și Estul 
României, cu trei zile înainte de 
lăsatul secului se sărbătoresc Fi-
lipii, despre care în lumea satului 
se spune că apără casa de rele, 
de foc, de lupi și de șerpi. “Prin 
unele părţi se crede că Filipii sunt 
niște s� nţi mai mari peste � arele 

sălbatice sau peste lupi. Uneori, 
în timpul Filipilor se ţine atâr-
nată de lemnul coșului o secure, 
pentru ca întreaga familie să � e 
păzită de pagube. (...) De Filipi se 
lipește gura sobei, ca să se lege și 
gura lupului. (...)”, a� ăm din în-
semnările lui Tudor Pam� le din 
volumul “Sărbătorile la români”.

“Trei se serbează toamna, în 
ultimile zile ale dulcelui dinain-
tea Postului Crăciunului Aceștia 
sunt mai buni. (…) Filipii au fost 
niște apostoli care, pe vremea 
prigonirilor în contra creștinilor, 
au fost daţi într-o groapă cu lupi, 
de unde au scăpat. Acești Filipi 
au fost șase fraţi zdrenţăroși, cari 
rătăceau prin lume  și aveau pu-
terea să schimonosească, să po-
cească pe cei care nu ţineau zilele 
lor. Unul din Filipi, � ind șchiop, a 
rămas în urmă, și de aceea se ţine  
mai târziu, în ziua de 21 noiem-
brie. Toţi Filipii te mai pot ierta, 
dar Filipul șchiop – niciodată. 
Filipii o ţin și femeile și bărbaţii, 
iar mocanii o ţin atâtea zile câţi 
cai au. De obicei se ţine trei zile, 
12, 13 și 14 noiembrie. Ca să mai 
scape de ele, le mai dau și copiilor 
la căsătorie câte o zi de ţinut. Fie-
care noră e datoare să ţină atâtea 
zile câte a ţinut soacra sa”.

Postul Naşterii Domnului (Postul Crăciunului)

Spre informare!
Stimați cetățeni,

Iarna se apropie cu pași repezi 
și ne putem aștepta în orice mo-
ment la ninsori, de aceea, doresc 
să reamintesc tututuror cetăţe-
nilor și operatorilor economici, 
că sarcina îndepărtării gheţii și 
zăpezii de pe trotuarele și par-
cările din jurul imobilelor unde 
își au domiciliul sau își desfă-
șoară activitatea, le revine pro-
prietarilor, potrivit Ordonanţei 
de Guvern nr. 21/2002 privind 
gospodărirea localităţilor urba-
ne și rurale, art. 9, lit f, precum 
și potrivit prevederilor hotărârii 
Consiliului Local, privind buna 
gospodărire a comunei.

De asemenea, � ecare gospodar 
trebuie să aibă în vedere asigu-

rarea curățeniei și decolmatării 
șanțurilor aferente propriei gos-
podării, pentru preîntâmpina-
rea posibilelor inundații datora-
te iernii. 

Totodată, vă recomandăm să 
veri� caţi și să curăţaţi coșurile 
și burlanele de fum, înainte de 
utilizarea acestora pe perioada 
iernii. 

Din  punct de  vedere  al  ad-
ministrației locale, vă infor-
măm că acțiunile de asigurare 
a curățeniei domeniului public 
se desfășoară conform gra� cu-
lui prevăzut, � ind depuse toa-
te eforturile necesare pentru a 
avea comuna pregătită pentru 
sezonul rece.

 Vă mai informez că au fost 

deja asigurate condițiile pentru 
încălzirea școlilor și a celorlalte 
instituții ale comunei. De ase-
menea, s-au identi� cat utilajele 
necesare pentru asigurarea des-
zăpezirii în cazul în care va �  
necesar. 

Viceprimar
Delamarian Flavius

Viceprimar
Delamarian Flavius

Sculați-vă gazde mari
În sara de Crăciun

Sculați voi români plugari
În sara de Crăciun

Că vă vin colindători
În sara de Crăciun

Noaptea pă la cântători
În sara de Crăciun.

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

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

A sosit vremea colindelor
Colindăm, colindăm iarna.....

Rezultatele
 alegerilor prezidențiale 

în comuna Secusigiu
Klaus Iohannis și implicit PNL 
a obținut o victorie categorică 

în comuna Secusigiu, 
având cele mai multe voturi!

Î i  u r ă m  s u c c e s
 d o m n u l u i  p r e ș e d i n t e , 

p e n t r u  o  R o m â n i e  e u r o p e a n ă !
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Cu ocazia sărbătorii 
Zilei Naţionale a României 

care a avut loc pe 1 Decembrie, 
vă transmit tuturor

 un sincer și călduros „La Mulţi Ani”!
Marea Unire de la 1918 rămâne cea 
mai importantă � lă a istoriei noas-
tre. Este un moment unic al istoriei 
neamului nostru românesc, repre-
zentând momentul în care noi ro-
mânii ne-am de� nit ca națiune, ne-
am hotărât singuri soarta și am spus 
tuturor: noi suntem români! Voința 
poporului a făcut ca pe 1 decembrie 
1918, la Alba Iulia toți românii să  
hotărască la unison că a venit vremea 
să � m uniți „în cuget și-n simțiri”. 
Rezultatul acțiunii strămoșilor 
noștri a fost înfăptuirea României 

Mari, visul nostru al tuturor româ-
nilor. Conduși de oameni politici re-
marcabili, împinși de dorința de a se 
vedea uniți ca frații, înaintașii noștri 
au reușit prin curaj și voință să înfăp-
tuiască Unirea Națiunii noastre, Ro-
mânia. 
Dacă astăzi suntem ceea ce suntem se 
datorează celor care au spus într-un 
glas DA, Unirii. Să le cinstim memo-
ria, să ne mândrim că suntem români 
și an de an să lăsăm un locșor în ini-
ma noastră pentru această zi memo-
rabilă, 1 Decembrie-Ziua Națională a 

României, Ziua Marii Uniri.
La mulți ani România, 

La Mulți Ani românilor de pretutin-
deni!

Primar Cheșa Ilie

1 decembrie-Ziua Națională A României

Adunarea de la Alba Iulia s-a 
ținut într-o atmosferă sărbăto-
rească. Au venit 1228 de delegați 
o� ciali, reprezentând toate cele 
130 de cercuri electorale din cele 
27 comitate românești, apoi epi-
scopii, delegații consilierilor, ai 
societăților culturale românești, 
ai școlilor medii și institutelor 
pedagogice, ai reuniunilor de 
meseriași, ai organizațiilor mili-
tare și ai tinerimii universitare. 
Toate păturile sociale, toate inte-
resele și toate ramurile de activi-
tate românească erau reprezenta-
te.

Dar pe lângă delegații o� -
ciali, ceea ce dădea Adunării 
înfățișarea unui mare plebiscit 
popular, era a� uența poporu-
lui. Din toate unghiurile țărilor 
române de peste Carpați, sosea 
poporul cu trenul, cu căruțele, 
călări, pe jos, îmbrăcați în haine 
de sărbătoare, cu steaguri trico-
lore în frunte, cu table indicatoa-
re a comunelor ori a ținuturilor, 
în cântări și plini de bucurie. 

Peste o sută de mii de oameni 
s-au adunat în această zi spre a 
�  de față la actul cel mai măreț 
al istoriei românilor. Spectacol 
simbolic și instructiv: cortegiile 
entuziaste ale românilor ce um-
pleau drumurile spre Alba Iulia 
se încrucișau cu coloanele ar-
matei Mackensen care, umilite și 
descurajate, se scurgeau pe căile 
înfrângerii spre Germania.

Au participat și delegații Buco-
vinei și Basarabiei, care au ținut 
să aducă salutul țărilor surori, 
intrate mai dinainte în marea fa-
milie a statului român.

În mijlocul aprobărilor unani-
me și a unui entuziasm fără mar-
gini, Ștefan Cicio Pop arată îm-
prejurările care au adus ziua de 
astăzi, Vasile Goldiș expune tre-
cutul românilor de pretutindeni 
și argumentează necesitatea Uni-
rii, iar Iuliu Maniu explică îm-
prejurările în care se înfăptuiește 
aceasta. Socialistul Jumanca adu-
ce adeziunea la Unire a muncito-
rimii române. Declarația Unirii a 
fost citită de episcopul greco-ca-
tolic Iuliu Hossu.

S-a format 
statul național unitar 

român!

Colțul de istorie  
Adunarea 

de la Alba Iulia

Primar  Cheșa Ilie

Ziua Națională a Români-
ei a fost sărbătorită în comuna 
noastră printr-o serie de   ma-
nifestări cultural-artistice, or-
ganizate la instituțiile școlare.

Noi vă prezentăm imagini de 
la acțiunile întreprinse la școala 
din Secusigiu, unde atmosfera 
de sărbătoare a Zilei Naționale  
s-a văzut prin activitățile or-
ganizate de elevi și cadrele di-
dactice, care au marcat în mod 

deosebit această zi de mare în-
semnătate.

A fost o atmosferă de sărbă-
toare la școală, în care steagu-
rile tricolore au fost în prim 
plan, o atmosferă încărca-
tă de emoție, reușindu-se or-
ganizarea unui adevărat ateli-
er de creație cu tematică Ziua 
Națională, acțiune de la care vă 
și prezentăm câteva imagini.

Ca o concluzie, putem a� r-
ma că prin aceaste activități, 
Ziua Națională a fost cinstită 
așa cum se cuvine și în comu-
na noastră, motiv pentru care 
felicităm cadrele didactice im-
plicate, dar și pe elevii care ne-
au încântat prin ceea ce au pre-
gătit special cu această ocazie.

Ziua Națională
 sărbătorită la Secusigiu
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În așteptarea sărbătorilor de iarnă

Grădinița
 din Secusigiu

În așteptarea sărbătorilor de iarnă

Conform tradiției publica-
ției noastre locale, la � ecare � -
nal de  an  vă aducem în prim 
plan copiii de la grădinițele 
din comună, care, alături de 
doamnele educatoare  ne-au 
primit cu drag, fără emoție, � -
ind deschiși la orice întrebări.

Sperăm ca prin această pagi-
nă a ziarului, amintirile aces-
tor frumoși ani de grădiniță 
să � e cât mai plăcute pen-
tru a da posibilitatea micilor 
școlari de azi ca peste ani să 
răsfoiască cu drag acest nu-
măr al publicației locale în 
care se regăsesc în băncile cla-
selor.

Apropierea sărbătorilor de 
iarnă a adus nerăbdare printre 
copiii de la  grădinița din Se-
cusigiu în așteptarea darurilor 
mult dorite. 

Toți copiii ne-au mărturisit 
că au fost cuminți pe tot par-
cursul anului, astfel că așteaptă 
cu nerăbdare cadourile pe care 
Moș Nicolae le va aduce. Au 
ghetuțele pregătite și își doresc 
tot felul de cadouri.

Grădinița Secusigiu

Municipiul a găzduit 
sâmbătă Parada Portu-
lui Popular, eveniment 
dedicat Zilei Naționale 
a României, eveniment  
care se a� ă la a II-a 
ediție. Parada a fost or-
ganizată într-un mod 
excepțional de Cen-
trul Cultural Județean 
Arad, la eveniment lu-
ând parte multe comu-
ne și orașe din județul 
Arad printre care co-
munele Șeitin, Vinga, 
Archiș, Buteni, Dez-
na, Săvârșin, Almaș, 
Bârsa, Macea, Ghio-
roc, Covăsânț, Semlac, 
Șagu, Secusigiu, Livada, 
Șicula, Socodor, Tauț, 
Olari, Șiria, Seleuș, Fân-
tânele, Șofronea, Beliu, 
precum și din orașele 
Sebiș, Ineu, Sântana, 
Pecica, Curtici etc

Participare meritorie la parada 
portului popular din Arad

Tineri în frumoase straie populare 
și cu steaguri tricolore au de� lat prin 
centrul municipiului Arad plecând 
din fața Consiliului Județean, urmând 
traseul Podgoria –Teatru –Primăria 
Arad. La acest eveniment au participat 
și o� cialități județene, oameni politici 
precum și primari din județul Arad sau 

oameni veniți din tot județul, care au 
ținut să ia parte la paradă și la spectaco-
lul folcloric care a urmat

La acest eveniment major a fost pre-
zentă și comuna Secusigiu, care prin 
tinerii îmbrăcați în costumele noastre 
populare s-au la înălțimea momentului: 
prezență meritorie, port popular auten-
tic, participare în alai de cea mai înaltă 
ținută artistică
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Sfântul Nicolae,
 in tradiția 

românească
In tradițiile romanești, Sfântul 
Nicolae apare pe un cal alb, alu-
zie la zăpadă care cade in luna 
decembrie; păzește soarele, care 
încearcă sa se refugieze pe lângă 
el spre tărâmurile de miazănoap-
te pentru a lasă lumea fără lumina 
si căldura; stăpânește apele, � ind 
patron al corăbierilor pe care ii 
scapă de la înec; apară soldații in 
război, motiv pentru care aceștia 
îl invocă in timpul luptelor; ajuta 
văduvele, orfanii si fetele sărace 
care vor sa se mărite.

Copiii tuturor ţărilor creștine au 
fost învăţaţi că, în noaptea de 5 

spre 6 decembrie, SFÂNTUL NI-
COLAE vine și le încarcă galoșii, 
bocancii sau bradul cu dulciuri, 
jucării sau daruri din ce în ce mai 
frumoase, dar unii găsesc și câte 
o nuielușă. În unele zone, copiii îi 
lasă moșului apă și morcovi pen-
tru calul său. 

În colindele românești, cântate 
în plină iarnă, se vorbește despre 
� orile dalbe, � ori de măr. Asta 
pentru că bătrânii cunoșteau și 
ei că acea joardă a Sfântului Ni-
colae trebuie să � e una de măr, 
iar dacă aceasta, pusă în apă, va 
în� ori până la Nașterea Domnu-
lui, înseamnă că sfântul a mijlocit 
pentru iertarea celui căruia i-a dat 
crenguţa � ori albe. 

Nuielușele oferite de SFÂNTUL 
NICOLAE este semn că greșelile au 
fost iertate. 

Dacă la Sfântul Andrei se punea 
la încolţit grâul pentru a vedea 
cum va �  anul care vine, de SFÂN-
TUL NICOLAE se pun în apă cren-
guţe de pomi fructiferi, pentru 
ca acestea să în� orească, dovadă 
iertării greșelilor, după cum spun 
tradiţiile populare. Nicolae este 
unul dintre numele cele mai în-
drăgite și mai răspândite. Numele 
este format din cuvintele grecești 
nike - victorie, biruinţă și laos - 
popor, om ce face parte dintr-un 
popor victorios. 

În Europa, în secolul al XII-lea, 
ziua Sfântului Nicolae a devenit 
ziua darurilor și a activităţilor cari-
tabile. Astfel, în Germania, Franţa 
și Olanda, ziua de 6 decembrie 

este considerată o sărbătoare re-
ligioasă, când sunt oferite cado-
uri copiilor și săracilor. Multe ţări 
și-au păstrat propriile obiceiuri și 
tradiţii de Sfântul Nicolae. 

Astfel, în unele culturi, SFÂN-
TUL NICOLAE călătorește cu un 
însoţitor care îl ajută. În Olanda, 
episcopul călătorește pe un vapor, 
sosind pe 6 decembrie. Are la el o 
carte mare, din care a� ă cum s-au 
purtat copiii olandezi în timpul 
anului. Cei cuminţi sunt răsplătiţi 
cu daruri, iar cei obraznici sunt lu-
aţi de asistentul sau, Black Peter. 

În Germania, SFÂNTUL NICOLAE 
călătorește tot cu un însoţitor, 
cunoscut drept Knecht Rupre-
cht, Krampus sau Pelzebock, care 
vine cu un sac în spate și o nuia 
în mâna. Copiii obraznici sunt pe-
depsiţi cu lovituri de nuia

TÂRGUL „SCHIMB DE SEMINȚE”
Elevii Școlii Gimnazi-

ale Secusigiu au partici-
pat in data de 22 nov, în 
sala festivă a Colegiu-
lui Tehnic de Construcții 
și Protecția Mediului, la 
TÂRGUL DE SCHIMB 
DE SEMINȚE organi-
zat de Asociația pen-
tru Promovarea Valori-

lor Naturale si Culturale 
ale Banatului și Crișanei 
„Excelsior” din Arad în 
parteneriat cu Fundația 
Körös - Maros din Gy-
ula, Ungaria, în cadrul 
proiectului „Coopera-
re pentru conservarea și 
promovarea grădinăritu-
lui tradițional”. 

Casă de piatră!

Mîț Vasile 
și Ștețco Valerica Rozica

Le transmit acestor cupluri 
recent căsătorite 

tot binele din lume, 
multă sănătate, 

o viață plină de bucurie
 și fericire împreună .
CASĂ DE PIATRĂ!

Primar Cheșa Ilie

Dan Rosculete 
și Ardelean Ancuța Maria

Breabăn Dumitru
și Gal Mihaela

Ionașc Ioan
și Comîrzan Alina

Potrivit tradiţiei, Sfân-
tul Nicolae s-a născut 
în secolul IV, în provin-
cia Lichia, orașul Patara 
(Turcia). Părinţii au fost 
oameni înstăriţi, dar și 
foarte credincioși. Și-au 
dorit mult un copil. Și 
Dumnezeu le-a dăruit 
unul, a fost singurul. A 
învăţat viaţa duhovni-
cească de la unchiul său, 
Nicolae, episcopul Pata-
relor. 

Înălţat Arhiepiscop al 
Mirelor Lichiei, Sfântul 
s-a dovedit un bun păstor 
al turmei sale. În vremea 
prigoanelor lui Diocleţi-
an împotriva creștinilor, 
Sfântul a fost aruncat în 
temniţă, însă și de acolo 
îi vorbea poporului des-
pre Legea lui Dumnezeu. 
A fost eliberat după ur-
carea pe tron a Sfântului 
Constantin. 

A fost considerat sfânt 
de popor chiar din timpul 
vieţii. După o viaţă aspră, 
dar plină de credinţă a 
trecut la viaţă veșnică pe 

6 decembrie 343, iar din 
anul 1087, moaștele sale 
sunt păstrate la o biserică 
din Bari, în sudul Italiei.

Originea 
obiceiului nuielei

Nicolae, ajuns, episcop de 
Myra de la o vârsta frage-
da, îngrijorat de o posi-
bila ruptura care putea 
avea loc in Biserica, i-a 

dat ereticului Arie o pal-
ma. Astfel, potrivit biseri-
cii, de la palma Sfântului 
Nicolae a rămas obiceiul 
ca, pe 6 decembrie, cei 
neascultători sa � e loviți 
cu nuielușa in semn de 
avertisment.
Tot tradiția spune ca 
nuielușa cu care este lovit 
neascultătorul trebuie sa 
� e de mar, iar daca aceas-
ta, pusa in apa, va în� ori 
pana la Nașterea Dom-
nului (Crăciun), înseam-
nă ca sfântul „a mijlocit” 
iertarea celui care a fost 
lovit.

În colindele românești, 
cântate în plină iarnă, se 
vorbește despre � orile 
dalbe, � ori de măr. Asta 
pentru că bătrânii cunoș-
teau și ei că acea joardă a 
Sfântului Nicolae trebuie 
să � e una de măr, iar dacă 
aceasta, pusă în apă, va 
în� ori până la Nașterea 
Domnului, înseamnă că 
sfântul a mijlocit pentru 
iertarea celui căruia i-a 
dat crenguţa � ori albe. 

Nuielușele oferite de 
Sfântul Nicolae este semn 
că greșelile au fost iertate. 

În așteptarea 
sărbătorilor de iarnă

6 Decembrie-Sfântul Nicolae

D e  Z i u a  S f â n t u l u i  N i 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
 La Mulți Ani!

Primar, Viceprimar, 
Consiliul Local

Tot cu ocazia apropierii zilei de 6 Decembrie,
 dorim celor mici să se bucure de 

multe cadouri din partea
 lui „Moș Nicolae”,

 care să le aducă în dar 
tot ceea ce-și doresc

Tradiții  și Obiceiuri
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Actele necesare pentru ajutorul de încalzire 
•copie carte de identitate pentru toti 

membrii familiei;
•copie certifi cat de nastere pentru mem-

brii ce nu au carte de identitate;
•copie certifi cat de casatorie;
•adeverinta de la Taxe si Impozite/Regis-

tru Agricol;
•Adeverinţă de venit cuprinzând salariul 

net realizat în luna anterioară depunerii ce-
rerii (inclusiv valoarea tichetelor de masă)

•Copon pensie în original sau copie (ori-
ce tip de pensie) din luna anterioară depu-
nerii cererii

•Cupon indemnizaţie de handicap în ori-
ginal sau copie din luna anterioară depu-
nerii cererii

•Cupon indemnizaţie de șomaj în origi-
nal sau copie din luna anterioară depune-
rii cererii

•Cupon indemnizaţie pentru creșterea 
copilului în original sau copie din luna an-
terioară depunerii cererii (copie decizie)

•Cupon alocaţie de stat pt. copii în origi-
nal sau copie; 

•Adeverinţă școală/facultate prin care să 
se ateste calitatea de elev/student si dacă 
aceștia bene� ciază sau nu de burse

•Cupon alocaţie de susţinere a familiei în 
original sau copie (dacă este cazul)

•Copie după declaraţia de impunere pri-
vind veniturile realizate în anul depunerii 
cererii, în cazul în care membri familiei 
sunt constituiţi în asociaţii familiale sau ca 
persoane � zice autorizate

•Pentru membri familiei care nu rea-
lizează venituri se va anexa declaraţie pe 
proprie răspundere însoţită de adeverinţă 
emisă de Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice privind venituri impozabile

•copie contract de inchiriere CASA– 
daca este cazul;

•copie hotarare de divort sau incredinta-
re copil – daca este cazul;

•copie hotarare judecatoreasca defi nitiva 
de incredintare in vederea adoptiei/PLA-
SAMENT – daca este cazul;

•hotarare judecatoreasca sau a comisi-
ei generale de asistenta sociala si protec-
tia copilului sau hotararea judecatoreasca 
privind masura plasamentului in regim de 
urgenta – daca este cazul;

•hotarare judecatoreasca de instituire a 
tutelei – daca este cazul;

•Adeverinta eliberata de Sociatatea Agri-
cola unde aveti terenul arendat 

Cine poate bene� cia 
de ajutoarele pentru 
încălzirea locuinţei:

Condiția principală pentru a obține 
acești bani este ca veniturile solicitantului 
să � e sub anumite niveluri stabilite prin 
ordonanță, astfel:

-în cazul ajutoarelor pentru gaze naturale, 
energie electrică și lemne, cărbuni și com-
bustibili petrolieri, limita maximă a venitu-
lui net mediu lunar pe persoană (persoana 
singură sau membrul de familie) trebuie să 
� e, de cel mult 750 lei.

Cine poate  depune cererea:
- titularul ajutorului pentru în-călzirea 

locuinţei este:
- proprietarul locuinţei;
- persoana care a înstrăinat locuinţa pe 

baza unui contract cu clauză de întreţinere;
- titularul contractului de închiriere;
- alt membru de familie major și legal 

împuternicit de proprietar/titular de con-
tract de închiriere;

- reprezentant legal pentru persoane sin-
gure care nu au împlinit 18 ani.

Ce obligaţie 
au bene� ciarii ajutoarelor 

- să anunţe la primăria de domiciliu ori-
ce modi� care intervenită în componenţa 
familiei sau veniturilor de natură a condu-
ce la modi� carea ajutorului acordat.

- modi� cările se anunţă prin depunerea 
unei noi cereri si declaraţii însoţită de ac-
tele care atestă modi� carea, în termen de 5 
zile de la producerea acestora.

Primăria  Secusigiu

Lista bunurilor 
ce conduc la excluderea acordării
 ajutorului  de încălzire alocuinței

Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locati-

ve în afara locuinţei de domiciliu 
și a anexelor gospodărești

2. Terenuri de împrejmuire a 
locuinţei și curtea aferentă și alte 
terenuri intravilane care depă-
șesc 1.000 mp în zona urbană și 
2.000 mp în zona rurală            

Bunuri mobile
1Autoturism/autoturisme și/ 

sau motocicletă/ motociclete cu 
o vechime mai mică de 10 ani cu 
excepţia celor adaptate pentru 
persoanele cu handicap sau des-
tinate transportului acestora sau 
persoanelor dependente precum 
și pentru uzul persoanelor a� ate 
în zone greu accesibile

2. Mai mult de un autoturism/
motocicletă cu o vechime mai 
mare de 10 ani

3. Autovehicule: autoutilitare, 
autocamioane de orice fel cu sau 
fără remorci, rulote, autobuze, 
microbuze

4. Șalupe, bărci cu motor, scu-
tere de apă, iahturi, cu excepţia 
bărcilor necesare pentru uzul 

persoanelor care locuiesc în Re-
zervaţia Biosferei ”Delta Dună-
rii”

5. Utilaje agricole: tractor, 
combină autopropulsată

6. Utilaje de prelucrare agrico-
lă: presă de ulei, moară de cereale

7. Utilaje de prelucrat lemnul: 
gater sau alte utilaje de prelucrat 
lemnul acţionate hidraulic, me-
canic sau electric

Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare 

de peste 3000 lei
Terenuri /animale și/

sau păsări
1. Suprafeţe de teren, animale 

și păsări a căror valoare netă de 
producţie anuală depășește suma 
de 1.000 euro pentru persoana 
singură, respectiv suma de 2.500 
euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre 
bunurile menţionate conduce la 
excluderea acordării ajutorului 
social / ajutorului pentru încăl-
zirea locuinţei / alocaţiei pentru 
susţinerea familiei.

Primăria  Secusigiu

Având în vedere că tem-
peraturile pe timpul nop-
ţii au scăzut, ISU reco-
mandă cetăţenilor care 
utilizează la încălzirea lo-
cuinţelor sobe sau mijloa-
ce electrice de încălzire, 
să ia următoarele măsuri 
speci� ce de prevenire a 
incendiilor de locuinţe: 
Asiguraţi veri� carea, cu-
răţarea și repararea, dacă 
este cazul, a coșurilor de 
fum de către o persoana 
specializată; 
- NU folosiţi decât mate-
rialul combustibil pentru 
care a fost destinată sobă 
și evitaţi supraîncărcarea 
acesteia; 
- NU folosiţi soba decât 
cu ușita închisă; 

- Așezaţi o tăviţă metalică 
în faţă sobei
- NU așezaţi în apropierea 
sobei sau pe această mate-
riale combustibile; 
- Stingeţi focul din sobă 
înainte de a părăsi locu-
inţa; 
- NU adormiţi niciodată 
cu soba aprinsă; 
- Veri� caţi integritatea 
aparatelor și mijloacelor 
de încălzire electrice, iar în 
cazul în care acestea sunt 
defecte, reparaţi-le cu aju-
torul unui specialist sau 
cumpăraţi-vă altele noi; 
- NU așezaţi aparatele de 
încălzire electrice în apro-
pierea materialelor com-
bustibile; 
- NU așezaţi materiale 

combustibile pe mijloace-
le de încălzire electrice; 
- Decuplaţi aparatele de 
încălzire electrice înainte 
de a părăsi locuinţa sau de 
a adormi. 
- NU lăsaţi niciodată co-
piii nesupravegheaţi cu 
sobă aprinsă ori aparate-
le de încălzire electrice în 
funcţiune. 
- Nu suprasolicitaţi instala-
ţia electrică a locuinţei prin 
utilizarea simultană a mai 
multor aparate electrice de 
mare putere. Deconectaţi 
de la reţeaua electrică toa-
te aparatele electrice atunci 
când nu sunt utilizate.

SVSU  Secusigiu

Recomandări cu privire la sezonul rece

Dezlegări în Postul Crăciunului 
După rânduiala din pravile, în timpul Postului Crăciunului, 

miercurea și vinerea nu mâncăm cu untdelemn și nu bem vin. În 
aceste două zile postim până la ora 3-4 p.m., când mânacăm hra-
nă uscată sau legume � erte. Dacă se întâmplă să cadă miercuri și 
vineri un sfânt care să aibă Doxologie mare, dezlegăm numai la 
untdelemn și la vin și mâncăm o singură dată în zi. Dacă s-ar în-
tâmpla miercuri sau vineri să cadă un sfânt care are Priveghere, 
dezlegăm la untdelemn, la vin și la peste. Și dacă se va întâmplă 
pomenirea sfântului al căruia este hramul Bisericii, miercuri sau 
vineri, de asemenea mâncăm pește. 

Marţi și joi nu mâncăm pește ci numai untdelemn și vin. Dacă 
se întâmplă să cadă un sfânt marţi sau joi, care să aibă Doxologie 
mare, atunci mâncăm pește. 

În Postul Crăciunului avem dezlegare la pește sâmbătă și du-
minică 

Biserica a rânduit că în � ecare sâmbătă și duminică cuprinse 
între 21 noiembrie (Intrarea Maicii Domnului în Biserică) și 20 
decembrie (pomenirea Sfântului Ignatie Teoforul), să avem dez-
legare la pește. 

Postul Crăciunului în tipicul Sfântului Sava 
În tipicul Sfântului Sava întâlnim următoarele precizări: „Deci 

suntem datori în aceste 40 de zile să postim în � ecare săptămână, 
trei zile postindu-le fără untdelemn şi vin: luni, miercuri şi vin-
eri. Iar dacă se va întâmpla vreun sfânt mare în aceste zile întru 
pomenirea lui dezlegăm şi facem praznic pentru dragostea sfân-
tului. Adică în ziua a 16-a, a 23-a şi a 30-a ale lunii noiembrie. Şi 
în zilele 4, 5, 6, 9, 17 şi 20 ale lunii decembrie. Dacă aceste zile 
se vor întâmpla marţi sau joi atunci mâncăm peşte iar dacă va �  
luni, miercuri sau vineri dezlegăm numai la untdelemn şi vin, 
iar peşte nu mâncăm în afară de faptul dacă se va întâmpla să � e 
hramul Bisericii. Deci dacă se va întâmpla hramul vreunui sfânt 
dintre aceştia în mănăstire atunci dezlegăm la peşte şi la vin în 
orice zi ar cădea. Iar unele Tipice de la ziua a 9-a a lunii Decem-
brie poruncesc să postim şi la peşte, să nu mai facem nici un fel 
de dezlegări, în afară de sâmbătă şi duminică şi de va �  hramul 
vreunui sfânt (când se dezleagă).” 
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Încep investițiile mari  în școli și grădinițe

Școala din Sânpetru German- în renovare
   Se lucrează la renovarea școlii din Sânpe-
tru German. Cu � nanțare printr-un proiect 
câștigat prin programul PNDL.
Renovarea clădirii a început: a fost demolată 
o aripă ce găzduia biblioteca, sala de sport 
veghe și magazia de lemne. În loc se va con-
strui o clădire nouă, modernă, în care va 
funcționa o sală de sport la cele mai înalte 
standarde, vestiare, grupuri sanitare etc

Grădinița din Satu Mare- în renovare

VALOARE INVESTIȚII : 6.499.850 LEI
FINANȚARE FONDURI NAȚIONALE- PNDL

CÂȘTIGATE PRIN PROIECTELE 
DEPUSE DE PRIMARUL CHEȘA ILIE

Una dintre preocupările mele 
permanente în calitate de pri-
mar a fost și este asigurarea unor 
condiții de școlarizare cât mai 
bune elevilor de la instituțiile 
școlare din Secusigiu, Satu Mare, 
Munar și Sânpetru German, � -
indcă acești copii sunt viitorul 
comunității noastre locale, iar 
datoria noastră este să asigurăm 
cadrul necesar desfășurării în 
cele mai bune condiții a actului 
educațional în localitățile aron-
date administrativ.

Cu privire la lucrările a� ate 
în execuție , respectiv cele de re-
novare totală a grădinițelor din 
Satu Mare și Sânpteru German, 
a școlii din Secusigiu și a școlii 
din Sânpetru German,   acestea 
fac parte din programul de mo-
dernizare a instituțiilor școlare 
din comună, un program prin 
care doresc îmbunătățirea 
condițiilor de școlarizare pen-
tru copii, la ora actuală, lucră-
rile � ind în desfășurare.

Prin aceste investiții susținute 
prin proiectele câștigate pe pro-
gramul național PNDL, clădi-
rile acestor instituții școlare vor 
�  complet reabilitate, valoarea 
totală a investițiilor ridicân-
du-se la suma de 6.499.850 
lei! Aceasta este suma pe care 
am câștuigat-o prin proiecte-

le depuse pentru reabilitarea 
instituțiilor școlare la care am 
făcut referire. Sunt bani pe care 
i-am obținut pentru comuna 
Secusigiu!

Nu a fost ușor, dar prin mul-
tă muncă am reușit semnarea 
� nanțării pentru renovarea 
totală și modenizarea acestor 
instituții școlare. Este un pas 
important pentru moderniza-
rea instituțiilor noastre școlare, 
această � nanțare pe care am 
obținut-o prin programul 
PNDL venind ca o continuare 
la investițiile pe care le-am re-
alizat în � ecare an la școlile și 
grădinițele din comuna noastră.

După � nalizarea lucrărilor 
vom avea școli și grădinițe total 
reabilitate, puse la puct și dota-
te corespunzător, care să deser-
vească mulți ani de acum încolo 
generațiile viitoare.

 Avem stabilitate bugetară, 
iar printr-o gestionare realis-
tă a sumelor de care dispunem, 
completate prin accesarea de 
fonduri europene, guvernamen-
tale sau de la Consiliul Județean 
Arad, reușim pas cu pas și im-
plementarea graduală a unor 
noi proiecte de investiții pentru 
modernizarea condițiilor de 
școlarizare din comună.

Toate acestea se pot face doar 
în liniște, pace și unitate admi-
nistrativă. 

În acest sens, rea� rm că 
avem la Secusigiu o echipă în 
administrație, o  echipă împreu-
nă cu care asigurăm stabilitatea 
administrativă a comunei, prin-
tr-o bună colaborare cu Consi-
liul Local și aparatul adminis-
trativ al Primăriei, precum și cu 
toate instituțiile publice.

Primar Cheșa Ilie

 Au început și lucrările de reabiliatre a 
clădirii grădiniței din Satu Mare. 
Și pentru aceste lucrări � nanțarea este asi-
gurată printr-un proiect câștigat prin 
programul PNDL.
Renovarea clădirii a început: a fost 
scoasă pardoseala, acoperișul vechi a 
fost dat jos și s-a trecut la consolidarea 
clădirii. Grădinița va �  complet reabili-
tată, atât interior cât și exterior!

Au început lucrările la școala din Secusigiu

Lucrările au fost demarate, prin pregătirea 
fundației pentru o anexă la clădirea școlii.
Practic, se va construi un nou corp de 

clădire unde să funcționeze laboratoarele 
școlii, construcția � ind prevăzută nu doar 
cu săli de clase ci și cu grupuri sanitare 
utilate corespunzător.
Și aceată investiție se realizează în baza 
proiectului câștigat de primarul Cheșa Ilie 
pe programul PNDL.pe programul PNDL.

Grădinița 
din 

Sânpetru 
German

intră
în renovare

Cu � nanțare prin programul 
PNDL, investiția cuprinde 
renovarea totală a clădirii 
grădiniței, atât la interior 
cât și exterior, lucrările � ind 
programate cu pregătirea 
interiorului grădiniței pen-
tru reabilitare, urmând ca 
apou să se treacă și la partea 
exterioară.

SĂ NU UITĂM:
Printr-un alt proiect câștigat de primarul 

Cheșa Ilie s-a reușit și construcția 
noii grădinițe din Secusigiu!

Primar 
 Cheșa Ilie




