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Mănăstirea Bezdin
Mănăstirea închinată Praznicului 

Intrării în Templu a Maicii Domnu-
lui  reprezintă cea mai importantă 
construcţie din comună. Aproxima-
tiv pe locul unde se a� ă azi mănăsti-
rea Bezdin în anul 1233 era o veche 
abaţie benedictină, Issou, distrusă de 
tătari în anul 1241.

Referitor la vechimea mănăsti-
rii Bezdin,se vehiculează mai mul-

te date. În conscripţia mănăstirilor 
ortodoxe din eparhia Timișorii din 
anul 1774, apare ca dată a întemeierii 
anul 1623. 

În realitate mănăstrirea a fost 
mult mai veche. O însemnare scri-
să  în limba sârbă pe � la 270 a unei 
Psaltire(Veneţia, 1520) care a  apar-
ţinut mănăstirii, oferă o informaţie 
mult mai exactă: „În numele Tatălui 
și al Fiului și al Sfântului Duh, să se 

știe de când s-a început mănăstirea 
Bezdin a se ocârmui, de la facerea lu-
mii 7046, de la Nașterea lui Hristos 
1539, și s-a chemat hramul Vovode-
niei Născătoarei de Dumnezeu, cu 
porunca lui Ioasaf Milutinovici arhi-
mandrit și cu ajutorul tuturor fraţilor 
și creștinilor, în vremea mea, econo-
mul Leontie Bogoevici ieromonah.” 

Însemnarea, care un poate �  pusă 
la îndoială, dezminte tradiţia orală, 
larg răspândite după care mănăstirea 
Bezdin ar �  ctitoria familiei nobiliare 
Jakšić (care, într-adevăr, avea în po-
sesiune Munarul începând cu anul 
1529). În realitate ea a fost construită 
de “obște și creștini.”

Totuși, de vreme ce mănăstirea s-a 
ridicat pe proprietăţile Jakšićilor  este 
de presupus că s-a făcut cu știrea și 
aprobarea lor. Se prea poate ca ei să �  
donat terenul necesar, care ulterior să 
�  fost răscumpărat de monahi cu aju-
torul credincioșilor.

Atenție la Pesta Porcină!
A fost descoperit 

un focar și la Munar
Din nou probleme pentru comuna 

noastră în această perioadă. Luna tre-
cută porcii mistreți au adus pesta por-
cină africană în zona comunei noastre 
din Județul Arad, � ind descoperite 
focare la Sânpetru Germanan, astfel 
încât s-a instituit carantină pe toate 
aceste comune.

A fost descoperit însă un nou focar 
și la Munar!

Virusul este mortal pentru porci, � -
ind transmisibil, astfel încât autoritățile 
locale, împreună cu reprezentanții 
DSV și a celorlate instituții abilitate au 
luat măsuri pentru a preveni răspân-
direa virusului. S-au întreprins ample 
acțiuni de dezinfecție, � ind montate 
și covoare de dezinfecție pentru auto-
turisme, pe raza drumurilor județene 
și comunale organizându-se � ltre îm-
preună cu poliția.

Datorită apariției focarelor de pes-
tă au fost sacri� cați mulți porci din 
gospodării, fapt ce reprezintă pagu-
bă pentru consătenii a� ați în această 
situație.

Până acum am scăpat ie� in, � ind-
că nu au fost sacri� cați toți porcii din 
comună, cum s-a întâmplat în alte 
localități din județ!

Atenție însă la metodele de preve-
nire a pestei, � indcă nu este de joacă.

În județul Arad au fost focare cu 
pestă și la Pecica, Nădlac, Nădab, Ză-
rand, Cintei, Felnac, Zădăreni etc.

În unele locuri a fost adusă de por-
cii mistreți, în altele � indcă au fost 
date hrană cereale infestate.

Așadar, luați toate măsurile ce se 
cuvin pentru a vă proteja gospodăria 
de apariția pestei porcine africane!

Mânăstirea de la Bezdin și-a sărbătorit Hramul
În  � ecare  an, Mănăstirea de la Bezdin își sărbătorește Hramul, care este 

Sfânta Marie pe rit vechi. 
Cu acest prilej toată lumea a fost invitată la mănăstire pentru a-și găsi 

liniștea su� etească în prezența preoților chemați să o� cieze Sfânta Litur-
ghie.
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A început pregătirea 
unor noi străzi pentru asfaltare

Unul dintre proiectele majore pre-
văzute în strategia de dezvoltare lo-
cală a primarului Cheșa Ilie este cel 
de asfaltare străzi. Este un proiect 
așteptat, care vine după o serie de 
investiții mari derulate pentru ame-
najarea rețelei de apă și a gospodăriei 
de apă a comunei.

Contractul prevede asfaltarea într-o 
primă fază a 15 km de străzi, reparti-
zate astfel: 7,5 km în Secusigiu și 7,5 
km în celelate localități aparținătoare 
comunei.

Dacă anul trecut s-au executat lu-
crări de asfaltare în Secusigiu-3,5 
km, acum s-a trecut la pregătirea 
străzilor pentru asfaltare în Munar, 
Satu Mare și Sânpetru German. 

Utilajele au apărut în comună și 
s-a trecut la nivelarea și pregătirea 
fundamentului străzilor prevăzute în 
proiect pentru asfaltare.

La Munar, Satu Mare și Sînpetru German
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Extras din Articolul 3 Lege 
50/1991:

(1) Construcţiile civile, in-
dustriale, agricole, cele pen-
tru susţinerea instalaţiilor și 
utilajelor tehnologice, pentru 
infrastructură de orice fel sau 
de oricare altă natură se pot 
realiza numai cu respectarea 
autorizaţiei de construire, 
precum și a reglementărilor 
privind proiectarea și execu-
tarea construcţiilor, pentru: 

a) lucrări de construire, re-
construire, consolidare, mo-
di� care, extindere, reabilita-
re, schimbare de destinaţie 
sau de reparare a construc-
ţiilor de orice fel, precum și 
a instalaţiilor aferente aces-
tora, cu excepţia celor pre-
văzute la art. 11 (din Legea 
50/1991 n.r.); 

b) lucrări de construire, re-
construire, extindere, repara-
re, consolidare, protejare, re-
staurare, conservare, precum 
și orice alte lucrări, indiferent 
de valoarea lor, care urmează 
să � e efectuate la toate cate-
goriile de monumente isto-
rice prevăzute de lege - mo-
numente, ansambluri, situri 

- inclusiv la anexele acestora, 
identi� cate în același imobil 
- teren și/sau construcţii, la 
construcţii amplasate în zone 
de protecţie a monumentelor 
și în zone construite proteja-
te, stabilite potrivit legii, ori 
la construcţii cu valoare arhi-
tecturală sau istorică deose-
bită, stabilite prin documen-
taţii de urbanism aprobate;

c) lucrări de construire, 
reconstruire, modi� care, 
extindere, reparare, moder-
nizare și reabilitare privind 
căile de comunicaţie de orice 
fel, lucrările de artă, reţelele 
și dotările tehnico-edilitare, 
branșamente și racorduri la 
reţele de utilităţi, lucrările 
hidrotehnice, amenajările de 
albii, lucrările de îmbunătă-
ţiri funciare, lucrările de in-
stalaţii de infrastructură, lu-
crările pentru noi capacităţi 
de producere, transport, dis-
tribuţie a energiei electrice 
și/sau termice, precum și de 
reabilitare și retehnologizare 
a celor existente; 

d) împrejmuiri și mobilier 
urban, amenajări de spaţii 
verzi, parcuri, locuri de joacă 

și agrement, pieţe și alte lu-
crări de amenajare a spaţiilor 
publice; 

e) lucrări de foraje și exca-
vări necesare pentru efectu-
area studiilor geotehnice și 
a prospecţiunilor geologice, 
proiectarea și deschiderea 
exploatărilor de cariere și ba-
lastiere, a sondelor de gaze și 
petrol, precum și a altor ex-
ploatări de suprafaţă, subte-
rane sau subacvatice; 

f) lucrări, amenajări și con-
strucţii cu caracter provizo-
riu necesare în vederea orga-
nizării executării lucrărilor, 
în condiţiile prevăzute la art. 
7 alin. (1) și (1^3); g) orga-
nizarea de tabere de corturi, 
căsuţe sau de rulote; 

h) lucrări de construcţii cu 
caracter provizoriu: chioșcuri, 
tonete, cabine, spaţii de ex-
punere, corpuri și panouri de 
a� șaj, � rme și reclame, coper-
tine și pergole situate pe căile 
și spaţiile publice, anexe gos-
podărești, precum și anexele 
gospodărești ale exploataţiilor 
agricole situate în extravilan; 

i) cimitire - noi și extinderi.
(2) În vederea simpli� cării 

procedurii de autorizare a 
executării lucrărilor de con-
strucţii provizorii prevăzu-
te la alin. (1) lit. d), g) și h), 
precum și pentru instala-
rea reţelelor de comunicaţii 
electronice, inclusiv a echi-
pamentelor componente, în 
măsura în care pentru aces-
tea nu sunt necesare și lu-
crări asupra infrastructurilor 
� zice de susţinere, autoriza-
ţia de construire se emite în 
baza documentaţiei pentru 
autorizarea executării lucră-
rilor de construcţii.

Extras din Articolul 8 Legea 
50/1991:

(1) Demolarea, dezafectarea 

ori dezmembrarea, parţia-
lă sau totală, a construcţiilor 
și instalaţiilor aferente con-
strucţiilor, a instalaţiilor și 
utilajelor tehnologice, inclu-
siv elementele de construcţii 
de susţinere a acestora, închi-
derea de cariere și exploatări 
de suprafaţă și subterane, pre-
cum și a oricăror amenajări se 
fac numai pe baza autorizaţiei 
de des� inţare obţinute în pre-
alabil de la autorităţile prevă-
zute la art. 4.

(2) Autorizaţia de des� -
inţare se emite în aceleași 
condiţii ca și autorizaţia de 
construire, în conformitate 
cu prevederile planurilor ur-
banistice și ale regulamente-
lor aferente acestora, potrivit 
legii, cu excepţiile prevăzute 
la art. 11.

Nu se ard tufărișurile, stu-
ful, miriștile sau vegetaţia ier-
boasa fără acceptul autorităţii 
competente pentru protecţia 
mediului și fără informarea în 
prealabil a serviciilor publice 
pentru situaţii de urgenţă-
conf. Legea Mediului (OUG, 
l95/2005 + L 265/2006);

După obţinerea acceptului 
(aviz) autorităţii competente 
de protecţie a mediului, arde-
rea miriștii se face cu respec-
tarea următoarelor prevederi 
generale (conf. O.M.A. 1. nr. 
579/2008):

a) condiţii meteorologice 
fără vânt;

b) parcelarea miriștii în su-
prafeţe de maximum 10 ha, 
prin fâșii arate;

c) izolarea zonei de ardere 
faţă de căi de comunicaţie, 
construcţii, culturi agricole 
vecine, instalaţii, fond fores-
tier, prin executarea de fâșii 
arate;

d) desfășurarea arderii nu-
mai pe timp de zi;

e) asigurarea până la � nali-
zarea arderii a personalului 
de supraveghere și stingere a 
eventualelor incendii;

f) asigurarea, pentru supra-
feţe de ardere mai mici de 5 
ha, a substanţelor și mijloace-
lor de stingere necesare;

g) asigurarea, în cazul su-
prafeţelor de ardere mai mari 
de 5 ha. a unui plug, a unei 
cisterne cu apă, a mijloacelor 
de tractare și a personalului 
de deservire;

 Persoanele care observă un 
incendiu au obligaţia de a 
anunţa prin orice mijloc ser-
viciile de urgenţă-tel.112, pri-
marul sau poliţia și să ia mă-
suri, după posibilităţile sale, 
pentru limitare și stingere a 
incendiului;

SVSU Secusigiuprin fâșii arate; SVSU Secusigiu

Serviciul Voluntar pentru Situații de 
Urgență vă aduce la cunoștiință:

În conformitate cu ordinul 
Inspectorul General pentru 
Situații de Urgență (IGSU) 
nr. 21866 din 24.07.2017, în 
baza OMAI 1259 din 2006, 
pentru aprobarea Norme-
lor privind organizarea și 

asigurarea activităţii de în-
știinţare, avertizare, prealar-
mare și alarmare în situaţii 
de protecţie civilă, în � ecare 
primă zi de miercuri din � -
ecare lună, în intervalul orar 
10:00-11:00, se vor execu-

ta exerciții de alarmare în 
situații de protecție civilă, la 
nivel județean.

Tipurile de semnal acus-
tic folosite, în situații de 
protecție civilă, sunt:

Tipul de semnal acustic de alarmare a 
populației va �  transmis de ISUJ Arad sub for-
ma de sms, autorităților locale din județul Arad, 
respectiv, pentru informare, membrilor Co-

mitetului Județean pentru Situații de Urgență 
Arad, în baza înștiințării primite de la Inspec-
toratul General pentru Situații de Urgență.

SVSU Secusigiu

Nr. crt. Tip înștiințare transmis de 
IGSU și retransmis de ISUJ 

Arad

Tipuri de semnale de alarmare 
asociate înștiințării

Caracteristic semnal acustic 
folosit pentru alarmarea 

populației
1. Înștiințare despre iminența 

producerii sau producerea unor 
dezastre

 ALARMĂ LA DEZASTRE 5 sunete a 16 secunde � ecare 
cu pauză de 10 secunde între 
ele(pt. sirene electrice și 
electronice);

2. Înștiințare despre pericolul 
atacului din aer

 a) PRE-ALARMĂ AERIANĂ

 b) ALARMĂ AERIANĂ

a) 3 sunete a 32 de secunde 
� ecare, cu pauză de 12 secunde 
între ele (pt. sirene electrice și 
electronice);

b) 15 sunete a 4 secunde 
� ecare, cu pauză de 4 secunde 
între ele (pt. sirene electrice și 
electronice)

3. Înștiințare despre utilizarea mij-
loacelor chimice, biologice, nu-
cleare, radiologice, convenționale 
sau neconvenționale

În funcție de situație și de modul de 
utilizare al mijloacelor, se vor folosi unul 
din cele 3 semnale existente mai sus cu 
completările de rigoare.

4. Încetarea situației de protecție 
civilă

 ÎNCETAREA ALARMEI Se compune dintr-un sunet 
continuu, de aceeași intensitate, 
cu durata de 2 minute.

În atenția cetățenilor
Mare atenție la focurile de miriște!

Informații 
Utile

Documente necesare pentru obținerea 
autorizației  de construire:

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

Primar, Cheșa Ilie

COMEMORĂRI
BERCHES IOAN
STEFANUTI ANA
LUPU VERONICA
PETCOV DARCO

RISTIN STELA

ZAHARIE FLOARE
COPACEANU DOREL
MARICIUC MARIA

RUS IOAQN
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Mânăstirea de la Bezdin și-a sărbătorit Hramul
Unele cerce-

tări incomplete au con� rmat 
existenţa unui strat arheologic 
din secolul XV în fundaţiile bi-
sericii mănăstirii Bezdin. Este 
posibil ca prin această desco-
perire vechimea comunităţii 
monahale de la Bezdin să co-
boare spre secole mai timpurii. 

Tradiţia orală spune că în 
prima jumătate a  secolului al 
XVI-lea aveau loc pelerinaje la 
mănăstirea închinată Fecioa-
rei Maria.

De-a lungul vremii mănăs-
tirea a apărut în documente 
sub diferite denumiri :1728 
- Kloster Munara; 1735 - Mu-
narercalugerkloster; 1742 - 
Besdin; 1747 - Pesdin; 1753 
-Peszdin; din secolul al XIX 
-lea - Bezdin. Denumirea în 
limba sârbă  a fost însă din 
1539 și până în prezent: Bez-
din.

Edi� ciul mănăstiresc
Majoritatea clădirilor mănăs-

tirii Bezdin sunt de dată mai 
recentă, însă neregularităţile în 
dispunerea clădirilor existente 
și modul în care sunt  îmbinate  
diferitele laturi zidite sugerea-
ză existenţa  mai multor etape 
de construcţie și anumite adă-
ugiri.

Biserica 
mănăstirească

Biserica a fost zidită din că-
rămidă, pe fundaţie din cără-
midă, pe piloni de stejar. Este 
cea mai veche construcţie  din 
complexul mănăstiresc, care 
și-a păstrat caracteristicile 
principale de la edi� care, din 
secolul al XVI-lea:  caracterul 
răsăritean, bizantin al arhitec-
turii (rezolvarea bazei tipică 
pentru Școala Moraviană, cu-
polă în mijlocul acoperișului 
s.a.), chiar dacă pronaosul, cu 
loja corului, și turnul au fost 
adăugate mai târziu, în spiritul 
barocului. Arhitectura interi-
oară a rămas cea veche: o sin-
gură navă, cu tavan semiboltit, 
care se termină cu trei abside: 
una a altarului și două ale stra-
nelor, și cupolă deasupra cru-
cii, pe care o formează absidele 
stranelor cu nava bisericii.

Pronaosul acroșat ulterior 
cu galeria corului pe stâlpi se 
deosebește net de naos, fără să 
strice armonia generală. Bolţi-
le se continuă în ziduri netede, 
arhitectura  � ind elegantă prin 
simplitatea ei.

O notă aparte  o dă pictura 
veche de secol XVIII, care aco-
peră toţi pereţii. Figuri de pro-
roci, scene din Sfânta Scriptu-
ră, Minunile lui Isus, Patimile 
și Învierea,  Hristos Pantocra-
tor pe bolta cupolei înconjurat 
de heruvimi, sera� mi și îngeri, 

Fecioara, evangheliștii – sunt 
realizate în dispunerea obiș-
nuită a scolii de pictură atoni-
te. Fundalul albastru închis al 
unor scene, îmbrăcămintea de 
culoare roșie, albastră, verde, 
feţe cu o expresie de durere, 
ochii mari ai Maicii Domnu-
lui, nimburile de aur deasupra 
capetelor S� nţilor, înnegrite 
de îndelunga  cădelniţare și de 
fumul lumânărilor, subordo-
narea corpului faţă de su� et 
în spiritul ortodoxiei creștine 
– crează un sentiment de ves-
nicie. 

Sub această pictură, istoricii 
de artă au identi� cat un strat 
de pictură murală mai veche, 
datând de la � nele secolului al 
XVI-lea. A� rmaţia este susţi-
nută de o menţiune existentă 
în Inventarul mănăstirii pe 
anul 1859: „Zidurile interioa-
re ale bisericii au fost pictate 
în anul 1592 cu pictură veche 
sârbească”.

Reparaţii, restaurări, mode-
rinzări ale complexului mă-
năstiresc

Începutul secolului al XVI-
II-lea găsește clădirile mănăs-
tirești ruinate încât a fost ne-
voie de împortante reparaţii.O 
mărturie în acest sens sunt 
aprobările de tăieri de pădure 
pe care le solicită și le primeș-
te mănăstirea în 1728. Printre 
cei care au avut o contribuiţie  
bănească importantă  la aceste 
lucrări  s-au numărat și colo-
nelul Miliţiei Mureșene Jovan 
Popović Tekelija și fratele său, 
maiorul Ostoja Tekelija,  con-
sideraţi de atunci ca � ind “pri-
mii ctitori.” 

Din prima jumătate a seco-
lului al XVIII-lea datează și 
turnul înalt, el � ind  adăugat 
la vechea biserică a mănăs-
tirii Bezdin înainte de anul 
1741 . Într-un  desen păstrat 
la Ho�  amerarchiv de la Vie-
na se vede că turnul avea  un 
pridvor deschis la parter, trei 
etaje și o “căciulă” decorativă 
la vârf. În timpul construcţi-
ei turnului au fost necesare și 
unele modi� cări de adaptare a 
vechii biserici. 

Ridicarea turnului, a chiliilor 
și chiar a bisericii noi s-a făcut 
din donaţii.

În anul 1750  mănăstirea 
Bezdin trece prin noi renovări. 
În protocolul donatorilor, sub 
data de 28 iunie 1753, pictorul 
arădean Ștefan Teneţchi, auto-
rul iconostasului din 1753 , a 
notat cu propria mână : „Mă 
angajez eu subsemnatul faţă de 
mănăstirea S� ntei Vovidenii a 
Bezdinului ca prin arta mea, 
cu vopseaua și sume proprii, 
întreaga tâmplă a altarului, 

atât formele sculptate să le au-
resc, cât și partea de tâmplărie 
să o marmorez; doar pe timpul 
șederii mele la mănăstire pen-
tru săvârsirea acestor lucrări să 
am competenţă la mâncare și 
băutură, și după aceea numele 
meu si celelalte nume pe care 
le voi da să � e de vesnică po-
menire. Stefan Teneckij, ico-
nopiseţ arădean”. 

Ceva mai jos o altă mână a 
con� rmat: Domnul Stefan Te-
neckij, moalăr din Arad, a zu-
grăvit tâmpla drept milostenie.

În anul 1755, Stefan Drago-
savljević din Buda  a suportat,  
pe cheltuiala sa,  realizarea  
S� ntei trapeze și a jertfelnicu-
lui din marmură și înlocuirea   
podelei bisericii  cu una din 
marmură.  

Imaginea mănăstirii din 1762 
apare într-o gravură a vienezu-
lui Johann Christoph Winkler. 
Locul central  în gravură este 
ocupat de icoana Născătoarei 
de Dumnezeu cu Pruncul din 
Bezdin, înconjurată cu scene 
din viaţa sa.

În anul 1772 pictorului 
Francz Wagner aurește din 
nou  iconostasul contra sumei 
de 234 � , iar pictorului Ștefan 
(probabil tot Teneţchi) pictea-
ză icoana de la proscomidie 
� ind plătit cu 151 � .

Lucrările la complexul mă-
năstiresc au continuat și anii 
următori. În 1775  a fost con-
struit conacul dinspre răsărit 
cu capelă și două săli de mese  
iar în anul 1781 are loc  o nouă 
reparaţie a bisericii.

Reparaţia este consemnată 
pe o placă de marmură așezată 
deasupra ușii vestice: „În tim-
pul domniei lui Iosif al II-lea, 
împărat roman, rege ungar etc, 
în slujba Dumnezeului unic 
slăvit în Sfânta Treime, hramul 
acesta al Vovideniei Preas� ntei 
Născătoare de Dumnezeu, de 
confesiune pravoslavnică gre-
cească neunită, a fost renovat 
de mănăstirea aceasta Bezdin, 
cu blagoslovirea Excelenţei 
Sale Domnul Mojsej Putnik, 
episcop al Timisoarei, consili-
er secret al Înălţimii Sale Che-
saro-Crăiesti si Apostolice, 
prin stăruinţa arhimandritului 
aceluiasi lăcas, domnul Pavle 
Avakumović, arhiepiscopia de 
Karlovac � ind în stare de vă-
duvie, în anul 1781”. 

În ultimul deceniu al secolu-
lui al XVIII-lea au avut loc noi 
lucrări  în interiorul bisericii.
Pe o chitanţă din 1793 sculp-
torul Avksentije Marković din 
Novi Sad a semnat pentru 100 
� , primiţi drept “avans pentru 
lucrarea convenită”. Este vorba 
despre  stranele noi, scaunul 

arhieresc și tronul Născătoarei 
de Dumnezeu, pe care le ter-
mină în 1800.În 7 decembrie 
1800  a fost încheiat un nou 
contract cu Avksentije Marko-
vić pentru realizarea tâmplei 
și a scaunelor din naos, în 
acelasi stil cu stranele și tro-
nurile. Sculptorul trebuia să le 
execute  “după planul întocmit 
pentru aceasta și anexat... cu 
dispunere simetrică, din mate-
rial bun”. Sculpturi în biserică 
a mai executat și Lazar Janić.

Apoi în 20 decembrie 1800 
mănăstirea  a încheiat un con-
tract cu pictorul academic 
Jakov Orfelin, pentru “aurirea 
și pictarea stranelor și tronuri-
lor”. Contractul încheiat speci-
� ca  „culorile și 14 icoane ră-
mân la latitudinea Domnului 
nostru și a obștii”.

După terminarea acestor lu-
crări, în cursul anului 1802, 
conform  inscripţiei de pe 
icoana „Ochiul neadormit”, 
a� ată deasupra ușilor împără-
tești( „S-a pictat de Jakov Or-
felin, pictor academic în luna 
noiembrie, ziua 19-a, anul 
1802”), Jakov Orfelin a pictat 
noul iconostas.

Cu  ocazia acestor renovări, 
Aron Mihajlović din Sânpetru 
Mare a fost plătit să se facă us-
ciori din marmură la ambele 
uși ale bisericii.

De asemenea, Arsenije Te-
odorović a executat în anul 
1804 icoanele pentru ripide și 
crucea, sculptate de Avksentije 
Marković. 

În anul 1822 a fost întocmit 
planul, contractul și devizul 
pentru zidirea chiliilor. În 
1823,  pictorul Sava Petrović 
a fost angajat să vopsească 
lemnăria: ușile (17 noi și 31 
vechi), obloanele (17 noi și 31 
vechi), scândurile de la gea-
muri (21) și soclurile din � er 
(19), precum și să picteze trei 
mari icoane murale. În 1829 a 
pictat Răstignirea și Portretul 

episcopului Josif Putnik iar  în 
1832 Epitaful.Tot el a realizat 
în 1835 portretul episcopului 
Maksim Manuilović, a refăcut 
26 de icoane praznicare iar în 
1849 a realizat o copie după 
Portretul patriarhului Josif Ra-
jačić.

În sfârșit, Ljubomir Aleksan-
drović a pictat portretul patri-
arhului Josif Rajačić (1865) și 
icoanele Sfântul Sava si Sfântul 
Nicolae (1870). 

Lucrări la Bezdin a efectuat 
și sculptorul arădean Lazar Ja-
nić.Astfel în 1862  el a execu-
tat scaune noi  în biserică și a 
reparat stranele, crucea de pe 
Sfânta trapeză și două sfeșnice 
iar  în 1880 a reparat din nou 
stranele și chiar iconostasul, 
unde trebuia “ca ornamentele 
vechi să le pună la locul lor, iar 
cele care lipsesc să le confecţi-
oneze”. 

În anul 1887  mănăstirea l-a 
plătit pe pictorul din Arad 
Frank Gostincsar  ca să picteze 
capela .

În anul 1888 șindrila de pe 
acoperișul bisericii a fost înlo-
cuită cu tablă, iar turnul și cu-
pola au fost acoperite cu tablă 
de cupru.

În anul 1891 au fost pavate cu 
dale de marmură coridoarele 
conacului dinspre sud.

Cu aceasta, lucrările de resta-
urare la edi� ciu s-au terminat, 
mănăstirea ajungând la înfăţi-
șarea de azi.

La iniţiativa stareţului mă-
năstirii, arhimandritul Stefan 
(Nikolić), Bezdinul i-a coman-
dat în anul 1921 câteva tablo-
uri talentatului  pictor acade-
mic Stevan Aleksić: Cina cea 
de taină, Intrarea în biserică 
(Vovidenia) a Preas� ntei Năs-
cătoare de Dumnezeu, Sfântul 
Simeon, Sfântul Sava,  menite 
să împodobească sufrageria 
mănăstirii .

>>> pag.1
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Noul an școlar a început în cele mai bune condiții
Luni, 9 septembrie 2019, la deschiderea noului an școlar, 

a fost inaugurată noua grădiniță a comunei Secusigiu- 
o reușită de excepție a Primăriei Comunei - în prezența 
următorilor invitați de onoare: doamna inspector școlar Rod-
ica Glăvan,reprezentant al ISJ Arad, domnul Iustin Cionca 
președintele Consiliului Județean Arad, doamna doctor Co-
rina Crișan consilier județean, preotul paroh domnul Horia 
Ștefan, agentul șef-adjunct de poliție domnul Florin Rusu, 
domnii profesori, copiii,părinții și rudele acestora.
Gazdele evenimentului au fost doamna director de la Școală 

Gimnazială Secusigiu, prof. Angelica-Ana Paul, domnul pri-
mar Ilie Cheșa, doamna director-adjunct, prof. Anamaria 
Boboiciov.
Chiar dacă în locul vacanței de vis, cu soarele care zâmbea 

ziua intreagă, acum sunt gutuile pline de puf, mustul  dulce 
și zile de studiu intens, elevii  au fost bucuroși și au trăit, cu 
sufl etul la gură, emoția primei zile de școală.
Anul școlar 2019-2020 și-a deschis așadar larg porțile, iar 

forfota și veselia din curtea școlii, dar și din sălile de clase, 
primitoare, promit de pe acum un an școlar încununat de suc-
cese.
A început școala! E toamnă iar … și ne place toamna! 

șopteau emoționați elevii la careul din curtea noii grădinițe 
din Secusigiu , luni, 9 septembrie, 2019. Chiar dacă în locul 
vacanței de vis, cu soarele care zâmbea ziua intreagă, acum 
sunt gutuile pline de puf, mustul  dulce și zile de studiu in-
tens, elevii  au fost bucuroși și au trăit, cu sufl etul la gură, 
emoția primei zile de școală.
Revin la școală în fi ecare toamnă, dornici de reîntâlnirea 

cu cărțile, cu colegii, cu domnii profesori și învățători, chiar 
dacă gândurile lor se mai întorc, din când în când, la minu-
natele zile ale vacanței. Mintea și sufl etul elevilor se deschid 
din nou spre frumusețea cunoașterii, a învățăturii, fără de 
care nicio vacanță nu ar mai veni!
Noul an școlar a început în cele mai bune condiții, imaginile 

fi ind mai mult decât grăitoare!
Elevi, nu uitați: doar prin educaţie veţi putea fi  proprii voş-

tri stăpâni şi veţi putea face alegerile potrivite pe mai depar-
te in viaţa personală. 
Nicolae Iorga spunea: ” Şcoala este tot ce vezi şi tot ce 

auzi. Ea trebuie să te înveţe să fi i propriul tău dascăl, cel 
mai bun şi cel mai aspru.” Aşadar, parafrazându-l pe marele 
om de cultură, dragi elevi, să aveţi încredere că ceea ce veţi 
realiza la școală, va însemna enorm de mult pentru formarea 
voastră profesională, pentru viitorul vostru!

„Luni 9 septembrie m-am 
întâlnit cu elevii din comu-
na noastră la începutul unui 
nou an şcolar, cu o semnifi -
caţie deosebită pentru cei 
care vin la școală, cuprinşi 
de dorinţa cunoaşterii şi a 
acumulării de cât mai multe 
cunoştinţe folositoare pentru 
viaţa de zi cu zi.
 Am trăit pe data de 9 sep-

tembrie un moment emoţi-
onant şi special, pe care fi -
ecare dintre cei prezenţi îl 
experimentează unic în fe-
lul său. 
Bobocilor, elevii care pă-

şesc pentru prima dată pra-
gul şcolii, le urez un bun ve-
nit la şcoala noastră, făcând 
referire la toate instituțiile 
școlare din Secusigiu, Satu 
Mare, Munar și Sânpetru 
German.
Sper să aveţi un an şcolar 

cât mai bogat, cu rezultate de 
care să vă bucuraţi, să aveţi 
doar note mari, un compor-
tament exemplar, şi să con-
ştientizaţi faptul că zilnic veţi 
aduna în minte şi în sufl et lu-
cruri noi şi frumoase, care să 
vă formeze personalitatea şi 
să vă călăuzească pe drumul 
cel bun în viaţă. 
Vă doresc să vi se împli-

nească toate visele, să aveţi 
sănătate şi putere de mun-
că, să va bucuraţi de liniş-
te şi pace sufl etescă, să fi ţi 
colegi şi prieteni, să respec-
taţi şcoala care vă primeşte 
cu braţele deschise şi nu în 
ultimul rând, să confi rmaţi 
speranţele şi încrederea fa-
miliilor voastre. 
Stimate cadre didactice, 

vă mulţumesc pentru dărui-
rea voastră, pentru profesi-
onalismul de care daţi dova-
dă an de an şi vă urez să fi ţi 
sănătoşi, puternici şi răbdă-
tori pentru ca împreună să 
puteți duce aceşti copii pe o 
treaptă mai sus, pe o treaptă 
a performanţelor. 
Aceleaşi mulţumiri şi urări 

le adresez întregului perso-
nal didactic-auxiliar şi ne-
didactic, care depun toate 
eforturile pentru ca institu-
ţiile şcolare din comună să 
funcţioneze, să fi e curate şi 
primitoare. 
Iar vouă, dragi părinți, vă 

doresc să aveți parte doar 
de rezultate bune din par-
tea copiilor voștri, știind că 
pentru ei munciți și în ei vă 
puneți speranțele de viitor, 
făcând tot ce puteți pentru 
a le netezi calea în vederea 

unei vieți mai bune pentru 
ei. Sunt sentimente pe care 
fi ecare părinte le trăiește în 
felul său, toți cei care avem 
copii am trecut prin aces-
te momente și vă doresc tot 
ce este mai bun pentru fami-
liile voastre, pentru copiii 
voștri, care reprezintă viito-
rul comunei noastre. În ei ne 
punem speranța ca și comu-
nitate locală și de aceea do-
rim să vedem că sunt serioși 
și privesc cu responsabili-
tate procesul educațional 
de care benefi ciază la 
grădinițele și școala din co-
muna noastră..
Tuturor vă doresc un an cu 

împliniri şcolare şi profe-
sionale, bucurii şi gânduri 
bune !

Primar Cheșa Ilie

Primar  
Cheșa Ilie
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Grădinița din Secusigiu și-a deschis porțiel pentru copii
Într-un cadru festiv, noua grădiniță 

din Secusigiu și-a deschis porțile pen-
tru copii.

Evenimentul a avut loc în prezența 
păriniților, a cadrelor didactice și a co-
piilor înscriși la grădiniță, din partea 
o� cialităților � ind prezent primarul 
Cheșa Ilie împreună cu președintele 
Consiliului Județean, domnul Iustin 
Cionca și consilierul județean Corina 

Crișan.
De asemenea, noua clădire a fost 

s� nțită de către preotul paroh, așa după 
cum se cuvine creștinește.

A fost un moment emoționant, după 
cum bine știți noua grădiniță a fost con-
struită anul trecut, dar abia anul acesta 
s-au primit avizele pentru a putea �  fo-
losită conform destinației speci� ce.

Putem spune că avem la Secusigiu o grădiniță 
modernă, dotată cu tot ceea ce este necesar 
pentru a asigura copiilor toate facilitățile nece-
sare unei pregătiri corespunzătoare.

Investiția a fost realizată din fonduri obținute 
printr-un proiect depus de primarul Cheșa Ilie 
la Ministerul Educației, proiect despre care 
domnul primar ne-a precizat:„ Una dintre 
preocupările mele a fost de a asigura condiții 
de școlarizare cât mai bune copiilor de la 
grădinițe și elevilor de la școlile din comună, 
� 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 
comună. Este motivul pentru care, an de an 
am cuprins în lista de investiții � nanțarea 
unor lucrări de modernizare a instituțiilor 
școlare din comună, lucru pe care-l voi face în 
continuare. Construcția acestei noi grădinițe 

s-a relizat ca urmare a proiectului pe care 
l-am depus la Ministerul Educației acum 4 
ani, proiect prin care am reușit asigurarea 
� nanțării acestei investiții importante pentru 
comuna noastră. Avem acum la Secusigiu o 
grădiniță modernă care să deservească mulți 
ani de acum încolo generațiile viitoare. Clă-
direa este dotată corespunzător, cu mobiler 
adecvat, iar copiii ce vor învăța aici vor avea 
facilități moderne, la standarde europene.”
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Noul an școlar a început în cele mai bune condiții

În conformitate cu ordinul mi-
nistrului Educației Naționale 
nr. 3.191/2019 privind structura 
anului școlar 2019-2020, cursuri-
le anului școlar 2019-2020 încep 
luni, 9 septembrie și sunt dispuse 
pe durata a 35 de săptămâni. 

Structura anului școlar cuprinde 
semestrul I (9 septembrie  - 20 de-
cembrie 2019) și semestrul al II-lea 
(13 ianuarie - 12 iunie 2020).

Vacanţele elevilor din toate ciclu-
rile de învățământ sunt programate 
astfel: 

• vacanţa de iarnă (21 decem-
brie 2019 - 12 ianuarie 2020)

• vacanţa de primăvară (4 
aprilie - 21 aprilie 2020)

• vacanţa de vară (13 iunie 
- data din septembrie 2020 la care 
vor începe cursurile anului școlar 
2020 - 2021)

Suplimentar, clasele din învăţă-
mântul primar și grupele din învă-
ţământul preșcolar bene� ciază de 
vacanţă în săptămâna 26 octombrie 
- 3 noiembrie 2019. 

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a 
seral și frecvenţă redusă, anul școlar 
se încheie în data de 29 mai 2020, 
iar pentru clasa a VIII-a, în data de 

5 iunie 2020.
Programul naţional „Școala altfel” 

are o durată de 5 zile consecutive 
lucrătoare în timpul anului șco-
lar și poate �  derulat în perioada 7 
octombrie 2019 - 29 mai 2020, pe 
baza unei plani� cări ce rămâne la 
decizia școlilor. 

Desfășurarea programului „Școala 
altfel” nu coincide cu perioada alo-
cată susţinerii tezelor semestriale. 

Acestea vor avea loc, de regulă, la 
� nalul semestrelor, după parcurge-
rea programei școlare, cu cel puţin 
trei săptămâni înainte de � nalul se-
mestrului. 

Etapele naţionale ale olimpiadelor 
școlare se organizează, în general, 
în perioada vacanţei de primăvară, 
potrivit unui calendar speci� c.

În zilele nelucrătoare/de sărbă-
toare legală prevăzute de lege și de 
contractul colectiv de muncă apli-
cabil nu se organizează cursuri.

Calendarul examenelor/evaluă-
rilor naţionale, al examenelor de 
absolvire, respectiv de certi� care/
atestare a cali� cării profesionale/a 
competenţelor, precum și calenda-
rul admiterii în clasa a IX-a se apro-
bă prin ordine distincte ale minis-
trului educaţiei.

Structura anului 
școlar 2019-2020

Imagini de la începutul anului școlar

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR 
DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

Face un apel către toți cetăţenii pentru veri� ca-
rea actelor de identitate.

Cetăţenii trebuie să apeleze la Serviciul local de 
evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu 
pentru eliberarea unui nou document cu minim 
15 zile și maxim 180 zile înainte de expirarea 

termenului de valabilitate al actului de identita-
te, respectiv în termen de 15 zile de la împlinirea 
vârstei de 14 ani, în cazul eliberării primului act de 
identitate ori ca urmare a producerii unor modi� -
cări privind schimbarea numelui, schimbarea do-
miciliului, pierdere, furt, distrugere, deteriorare.

Documentele pe care cetăţenii trebuie să le 
prezinte în susţinerea cererii pentru eliberarea 

actului de identitate sunt: 
-cerere tip pentru eliberarea actului de identi-

tate; 
-certi� catul de naștere al solicitantului și ale 

copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și 
copie;

-certi� catul de căsătorie/ hotărârea de divorţ 
de� nitivă și irevocabilă/certi� cat de divorţ/cer-

ti� catul de deces al soţului decedat, original și 
copie (după caz); documentul cu care se face do-
vada adresei de domiciliu, original și copie; con-
simţământul proprietarului spaţiului de locuit 
(după caz); chitanţă reprezentând contravaloa-
rea cărţii de identitate,  și timbrul extrajudiciar, 
care se percepe doar pentru anumite situaţii.

Primăria Secusigiu
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Pesta porcină africană: informare și măsuri!
ATENŢIE!

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ
 CEA MAI PERICULOASĂ BOALĂ LA 

PORC !!!
• VIRUSUL NU AFECTEAZĂ SĂNĂTA-

TEA OMULUI! 
NU EXISTĂ VACCIN PENTRU ACEST 

VIRUS!
• VIRUSUL ESTE FOARTE PUTERNIC, 

MORTALITATEA PORCILOR FIIND DE 
100%!

• PORCUL CONTAMINAT 
MOARE SIGUR!

MĂSURI ÎN CAZ DE SUSPICIUNE 
ANSVSA se asigură că sunt instituite măsuri 
de investigare pentru con� rmare ori in� rma-

rea prezentei bolii
Atunci când ANSVSA consideră că prezenta 

pestei porcine africane într-o exploatatie nu se 
poate in� rma, exploataţia trebuie imediat pla-
sată sub supraveghere o� cială și dispune ur-
mătoarele măsuri:

• efectuarea recensământului tuturor catego-
riilor de porci din exploatatie;

• menţinerea în adăposturi a tuturor porcilor 
din exploatatie și interdicţia mișcării;

• interzicerea intrării porcilor în exploatatie 
sau ieșirea lor din aceasta.

• interzicerea ieșirii din exploatatie a cărnii, 
a produselor din carne de porc, a materialu-
lui seminal, a ovulelor sau a embrionilor de 
porci, a furajelor, ustensilelor și a altor obiec-
te și deșeuri susceptibile de a transmite pesta 
porcină africană;

• respectarea cu stricteţe a regulilor de fi ltru 
sanitar pentru circulaţia personalului;

• utilizarea unor mijloace corespunzătoare 
de dezinfecţie la intrările și ieșirile clădirilor 
ce adăpostesc porcii și ale exploataţiei;

MĂSURI ÎN CAZ DE CONFIRMARE 
• toate porcinele din exploataţie vor fi  ucise 

fără întârziere, sub control o� cial și intr-o ma-
nieră care să evite riscul propagării virusului 
PPA;

• se prelevează un număr sufi cient de pro-
be, astfel încât să se poată determina modul în 
care a fost introdus virusul pestei porcine afri-
cane în exploataţie și perioada în cursul căre-
ia el a putut �  prezent în exploatație înainte de 
noti� carea bolii;

• carcasele porcilor morţi sau uciși trebuie să 
� e procesate/distruse sub supraveghere o� ci-
ală;

• materialul seminal, ovulele sau embrionii 
de porci colectate în exploataţie în cursul pe-
rioadei situate între introducerea probabilă a 
bolii în exploataţie și adoptarea măsurilor o� -
ciale să � e marcate și distruse sub supraveghe-
re o� cială;

• orice substanţă sau deșeu susceptibile de a 
�  contaminate, precum furajele, așternutul, să 
� e supuse procesării; toate materialele de uni-
că folosinţă care pot �  contaminate și, în spe-
cial, cele utilizate pentru operaţiunile de uci-
dere, să � e distruse;

- după uciderea porcilor, adăposturile și ve-
hiculele care au fost utilizate pentru transpor-
tul lor sau transportul carcaselor lor, precum 
și echipamentul, trebuie dezinfectate, iar aș-
ternutul pentru animale, gunoiul de grajd și 
purinul susceptibile de a �  contaminate trebu-
ie distruse;

Cu m  s e  m ani f e s t ă  p e s t a  p o r c i n ă  af r i c an ă ?
Po r c i i  î ș i  p i e r d  p o f t a  d e  m ân c ar e ;

Au  u r e c hi l e  ș i  c o a d a  l ă s at e  î n  j o s ,  p e t e  r o ș i i
î n  ju r u l  u r e c hi l o r  ș i  r ât u l u i ,  p e  ab d o m e n ;

S t ar e  g e n e r a l ă  p r o a s t ă ,  r e s p i r aț i e  î ng r e u n at ă , 
c u  f eb r ă  p u t e r ni c ă ;

Li p s ă  p o f t ă  d e  m ân c ar e
Ev o l u ţ i e  m o r t a l ă  î n  2  p ân ă  l a  1 0  z i l e .
ATENȚIE!

Nu există tratament și nici vaccin care să protejeze 
porcii de boală.

> Anunţaţi imediat medicul veterinar dacă porcul 
nu mănâncă și stă mai mult culcat.

> Limitaţi circulaţia între gospodăriile de la ţară.
> Creșterea porcilor, furajarea și adăparea se face doar 

în coteţe. Porumbul, lucerna și alte vegetale pentru fu-
rajare nu se adiministrează direct din câmp! Există pe-
ricolul contaminării câmpului de la mistreţii bolnavi.

> Porcii se contaminează direct, de la alţi porci in-
fectaţi sau prin alimentarea cu deșeuri din carne de 
porc contaminată/infectată.

> Insectele, spaţiile contaminate, vehiculele, diverse 
materiale, îmbrăcămintea, încălţămintea contamina-
tă, pot transmite și ele virusul la porcii sănătoși.

> Este interzisă tăierea porcilor în localităţile unde 
evoluează boala. Putem extinde astfel focarele și după 
luni de zile.

> Se interzice monta directă cu deplasarea porcilor 
dintr-o curte în alta.

- Se interzice circulaţia, în autovehicule, cu carne, car-
naţi și alte produse din carne de porc, care nu sunt mar-
cate și etichetate de către serviciile veterinare, conform 
prevederilor legale în astfel de situaţii - există riscul de a 
răspândi boala în toată ţara.

- Utilizaţi echipament separat de lucru și un recipient 
cu dezinfectant la intrarea în spaţiul de creștere al porci-

lor. Este interzisă hranirea porcilor cu deșeuri alimenta-
re, care conţin carne de porc.

Interzis accesul porcilor în păduri sau în locuri unde 
pot intra în contact cu pocii mistreţi.

Este interzisă participarea la târgurile de animale.
CUM PROTEJAM GOSPODĂRIA?

- Ne asigurăm câ achiziţionăm furaje, așternut și porci 
din unităţi veri� cate

- Asiguraţi-vâ câ porcii dumneavoastră nu intră în 
contact cu porcii mistreţi

- Vânătorii și câinii de vânâtoare sâ nu vina în contact 
cu porcii din gospodărie

- Nu aruncam resturi de carcasa de porc pe câmp sau 
în gospodârie

- Nu lâsăm porcii din alte gospodarii sâ intre în contact 
cu porcii din gospodăria noastrâ

- Nu hrânim porcii cu furaje de origine necunoscuta
- Nu hrânim porcii cu resturi alimentare

CE SA FACI?
Contactaţi imediat medicul veterinar dacă porcii au 

simptome
Contactaţi imediat medicul veterinar dacă vedeţi un 

cadavru de mistreţ sau porc domestic
Nu deplasaţi animalele din gospodărie și tineţi-le închise

DACĂ AVEŢI ORICE SUSPICIUNE 
ANUNŢAŢI DE URGENTĂ 
MEDICUL VETERINAR!

Este interzisă comercializarea
 de cereale în piață! 

Pot �  infectate cu virusul transmisibil 
al pestei porcine africane!
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Căsătoria este un legământ 
sfânt! Când viața o să ofere zile 
furtunoase, � ecare dintre voi 
să-i ofere celuilalt înțelegere, 
îngăduință și multă dragoste. 
Doar așa veți avea parte de o 
viață de familie plină de ferici-
re și multe împliniri su� etesti.Vă 
doresc tuturor să aibă parte de o 
viață fericită împreună, presăra-
tă doar cu momente frumoase și 
bineînțeles, plină de sănătate. 

CASĂ DE PIATRĂ!
Primar Cheșa Ilie

Cea mai veche și 
mai importantă din-
tre sărbătorile orto-
doxe închinate cin-
stirii S� ntei Cruci 
este Înălțarea S� ntei 
Cruci (Etauroyyau-
eia, Vozdvijenie 
Kresta), la 14 sep-
tembrie, pe care, pre-
cum am văzut, unii o 
numără între prazni-
cele împărătești. În 
această zi sărbătorim 
de fapt amintirea a 
două evenimente, 
deosebite din isto-
ria lemnului S� ntei 
Cruci, despre care 
am pomenit mai îna-
inte, si anume:

- A� area Crucii pe 
care a fost răstig-
nit Mântuitorul si 
înălțarea ei solemnă 
în văzul poporului, 
de către episcopul 
Macarie al Ierusali-
mului, în ziua de 14 
septembrie din anul 
335.

- Aducerea sau 
întoarcerea S� ntei 
Cruci de la perșii pă-
gâni, la anul 629, pe 
timpul împăratului 
bizantin Heraclius, 
care a depus-o cu 
mare cinste în bise-
rica Sfântului Mor-
mânt (a S� ntei Cru-
ci) din Ierusalim, 

după ce patriarhul 
Zaharia a înălțat-o în 
văzul credinciosilor, 
la 14 septembrie 630.

După mărturia unei 
cronici anonime, 
sărbătoarea Înălțării 
S� ntei Cruci ar �  luat 
� ință în anul 335. În 
acel an, în ziua de 13 
septembrie, a avut 
loc s� nțirea celebrei 
basilici construite de 
împăratul Constan-
tin cel Mare deasu-
pra mormântului 
Domnului (Martu-
riou, Martyrium), 
iar a doua zi, � ind 
adunați acolo cu acel 
prilej mulți episcopi 
și credincioși, epi-
scopul Macarie al Ie-
rusalimului a arătat, 
pentru prima dată, 
de pe amvonul bi-
sericii, sfântul lemn 

al Crucii Răstignirii, 
pentru ca să-l vadă 
și să-l venereze toți 
cei de față. De atunci 
a rămas de� nitiv 
ziua de 14 septem-
brie ca sărbătoare a 
„Înălțãrii’’ sau ‚’Ară-
tării’’ S� ntei Cruci. 
Cu timpul, sărbătoa-
rea principală de la 
13 septembrie, adică 
aniversarea anuală 
a s� nțirii bisericii 
lui Constantin, care 
prilejuise înălțarea 
solemnă a S� ntei 
Cruci, a rămas în 
umbră și, deși a fost 
celebrată prin slujba 
zilei, care � gurează 
încă în Mineiul or-
todox pe septembrie 
(la ziua de 13), ea a 
rămas ca o simplă 
înainte-prăznuire a 
sărbătorii Înălțării 

Crucii, de a doua zi 
(14 septembrie), pe 
care a trecut accentul 
principal. La aceasta 
s-a adăugat și amin-
tirea a� ării S� ntei 
Cruci, care se sărbă-
torea până atunci la 
date diferite: la unii 
în Vinerea Patimi-
lor, la alții în Lunea 
Paștilor.

Cu toate că pelerina 
apuseană Egeria a� r-
mă că a� area Crucii 
a avut loc în aceeași 
zi în care s-a s� nțit 
biserica Sfântului 
Mormânt, adică la 
13 septembrie, se 
pare că, la început, 
A� area S� ntei Cru-
ci și Înălțarea S� ntei 
Cruci au fost sărbă-

tori separate și ser-
bate la date diferite, 
așa cum, de altfel, le 
găsim încă până as-
tăzi la unele popoare 
creștine. Astfel, pe 
când Înălțarea S� ntei 
Cruci se sărbătorește 
pretutindeni (in-
clusiv la catolici) 
la 14 septembrie, 
A� area S� ntei Cru-
ci e sărbătorită în 
Biserica apuseană 
la 3 mai: Inventio 
Sanctae Crucis, săr-
bătoare care asoci-
ază cultul Crucii cu 
Festivitățile pascale, 
� ind la origine ani-
versarea anuală a 
s� nțirii basilicii S� n-
tei Cruci din Roma, 
zidită de Sfânta 

Elena în amintirea 
Crucii salvatoare, 
care se arătase pe cer 
� ului ei. Aici Sfân-
ta Elena a adus apoi 
o parte din lemnul 
Sfânt al Crucii des-
coperite de ea, care 
se păstreazã până 
acum. La abisini-
eni și în Biserica din 
Alexandria, A� area 
Crucii se serbează la 
4 mai, iar la copți și 
la arabi la 6 martie. 
Ca o reminișcență 
a vechii sărbători a 
A� ării S� ntei Cruci 
(de la 6 martie), tre-
buie privită în calen-
darul ortodox de azi 
Duminica a treia din 
Păresimi, numită a 
S� ntei Cruci.

Sărbătorile lunii
14 septembrie- 

Înălțarea Sfi ntei Cruci

Casă de piatră 
și  o viață plină de 

prosperitate și  fericire

Axinie Alexandru-Marius 
și Șerban Alexandra

Eusebiu Iovan Codru 
și Claudia Maria Ioja.

Nistor Ioan 
și Catană Maria-Monica

GHETEA RAUL-CALIN și 
KOMLOSI ALEXANDRA

Stamoran Sîrgean-Cosmin 
și Nan Valentina-Iuliana

Se lucrează la renovarea Primăriei 
Investițiile de modernizare a comunei au 

continuat și luna trecută, printr-o serie de 
noi lucrări de interes public, printre acestea 
numărându-se și cele de continuare a re-
novării  Primăriei, care a vizat reabiliatrea 
interioară, extinderea clădirii, amenajarea 
grupurilor sanitare, anveloparea clădirii pe 
partea din curte, montarea de tâmplărie din 
termopan etc.

Au mai fost lucări de reabilitare a Primăriei 
anul acesta, lucrări ce au cuprins anveloparea 
clădirii( termoizolarea) pe partea din față, 
precum și tencuirea și zugrăvirea exterioară, 
precum și amenajarea prin pavare a zonei de 
lângă clădire.

Acum au loc lucrările de renovare interioară 
a clădirii Primăriei, unde se trage tare pentru 
reabilitarea holului și a birourilor etc.

Cetățenii au obligația prin lege 
să-și țină câinii închiși în propria gospodărie!

 ”Animalul de companie este al tău, nu al comunei !
Atragem atenția cetățenilor care dețin câini în gospodării 

că este ilegală lăsarea acestora pe străzile comunei, mai ales 
că au fost cazuri când astfel de câini lăsați liberi au ajuns și în 

preajma școlilor, a grădinițelor și puteau �  atacați copiii.
Oricine este prins că lasă liber pe stradă 

câinele din gospodărie va �  aspru amendat.
Siguranța cetățenilor este înainte de toate!                                      

            Primăria Comunei Secusigiu




