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S-au închis gropile
de gunoi!
În această lună gropile de
gunoi ale comunei au fost închise. Locuitorii pot depozita
o parte din gunoiul menajer
în containerele amplasate
în Lenauheim, Grabaţ şi
Bulgăruş. Începând cu luna
septembrie, toate deşeurile
din comună vor f i ridicate şi
transportate la Sânnicolaul
Mare.
Primăria a montat patru containere în fiecare localitate din
comună. Acestea sunt aşezate
în centru, lângă magazine şi
la ieşirile din străzile laterale.
„Rog locuitorii, ca în containere, să arunce momentan
doar PET-urile (sticlele de
plastic). Am constatat că peste 60% din deşeurile din comună reprezintă aceste sticle
de plastic. Cât priveşte vechile
gropi de gunoi, este interzis a
mai depozita deşeuri în ele”
spune primarul Ilie Suciu.
Administraţia oraşului de pe
Aranca a aprobat aducerea

Editorial

Cea mai frumoasă
stradă

Cum facem compostul?

Metoda de obţinere a compostului este foarte simplă. Resturile
menajere, iarba, frunzele copacilor, chiar şi lemnul sau rumegu
şul se depozitează într-un container sau pe o platformă, iar în
mod natural acestea se vor transforma, prin intermediul microor
ganismelor, într-un produs comparabil cu humusul. Acest produs
se poate folosi ca şi îngrăşământ fie la culturile din câmp fie în
grădină.
deşeurilor din alte comune
începând cu 1 septembrie. În
aceste condiţii, gunoiul menajer va trebui depozitat şi
selectat în fiecare gospodărie.
„La începutul lunii septembrie va fi rezolvat şi transportul deşeurilor menajere din

comuna noastră. Până atunci
va trebui să depozităm acasă
gunoaiele, cu excepţia ambalajelor de plastic care pot fi
duse la containere. Din acest
motiv vreau să vă sugerez să
realizaţi compost, care e bun
la grădină ca îngrăşământ” .

Deşeurile menajere în Timiş

Deşeurile menajere constituie
o problemă majoră la nivelul
întregului judeţ Timiş. Consiliul Judeţean face eforturi
pentru soluţionarea acestei
probleme şi promite realizarea
proiectului ,,Sistem integrat
de management al deşeurilor
în judetul Timiş”. Prin acesta
se va soluţiona gestionarea
deşeurilor nepericuloase din
judeţ. ,,Rezolvarea acestei
probleme acute privind protecţia mediului şi a sănătăţii
populaţiei judeţului Timiş,
respectiv depozitarea deşeurilor nepericuloase în condiţii
ecologice, constituie un obiect
major al Consiliului Judeţean.

Ilie Suciu

Gropile de gunoi din Timiş,
inclusiv cea din Lenauheim,
erau adevărate dezastre ecologice. Peste 60% din totalul
cantităţilor de deşeuri se depozita în condiţii neecologice.
Nu-i o problemă uşoară, e o
chestiune şi de mentalitate,
oamenii au fost obişnuiţi să
ducă gunoiul în spatele curţii
sau în grădină. Acest lucru la
români nu se poate face decât
prin aplicarea unor legi foarte stricte. E o chestiune de
mentalitate. Trebuie să găsim
împreună o soluţie. Cei care
nu reuşesc să păstreze curăţenia vor trebui până la urmă
să fie pedepsiţi financiar, bi-

Rubrica “Aşa Da, Aşa Nu!”,
despre cum arată spaţiul
public din faţa caselor, pu
blicată în numărul trecut al
monitorului primărei, a avut
ecou printre dumneavoastră.
Unii s-au bucurat, alţii nu. Am
constatat că după apariţia
rubricii unii au făcut curat
pe spaţiul verde. Acest lucru
arată că îi preocupă modul
cum arată comuna. Vom
continua această rubrică în
numerele viitoare. Dar noi ne
dorim ceva mai mult. Aşa că,
ne-am gândit să vă chemăm
la întrecere. La 1 august va
demara concursul “Cea mai
frumoasă stradă”. La com
petiţie ne dorim să participe
locuitorii de pe toate străzile
din Lenauheim, Grabaţ şi
Bulgăruş. Detaliile despre
cum va fi organizată şi pre
miată această competiţie le
găsiţi în acest monitor. Îmi
doresc ca pentru primele lo
curi să se “bată” cât mai mul
te străzi astfel încât să ne fie
greu să stabilim câştigătorii.
Aş fi bucuros dacă va trebui
să suplimentăm fondul de
premiere.

Asfaltare
la Grabaţ
neînţeles” spune Constantin
Ostaficiuc, preşedintele Consiliului Judeţean Timis. În viitorul apropiat va fi construit
la Ghizela un depozit judeţean de deşeuri.

Primăria Lenauheim a semnat re
cent contractul pentru reabilitarea
străzii Bisericii din Grabaţ. Se vor
asfalta 600 de metri, valoarea tota
lă a investiţiei fiind de 300.000 de
lei. Lucrările vor începe în curând.
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Despre şvabii din Lenauheim
stabiliţi în Germania (I)

Primii şvabi originari din Lenauheim s-au stabilit în Germania după cel de-al doilea război
mondial. Mulţi dintre ei au sosit
în noua lor ţară de adopţie venind
fie de pe front, fie din prizonieratul din Rusia. Alte zeci de familii
din comună au ales să emigreze
odată cu sosirea trupelor sovietice
în Banat. Începutul unei noi vieţi
într-o altă ţară, fie şi ea a limbii pe
care o cunoşteau, nu a fost deloc
uşor pentru şvabii bănăţeni. Au
trecut peste greutăţile acelor vremuri şi au căutat să se ajute reciproc şi să se organizeze. Pe 21 mai
1950, la München, a fost înfiinţată oficial “Organizaţia Şvabilor
băştinaşi din Banat”. Obiectivul,
acela de a-i ajuta pe şvabi şi familiile lor să se integreze cât mai

bine în Germania. Ulterior anilor
‘60, un alt val de emigranţi din
Lenauheim a ajuns în Germania datorită înţelegerilor dintre
autorităţile române şi cele federale. Astăzi, nu mai este nici un
secret, se ştie că etnicii germani
puteau emigra contra unei sume
de mărci germane achitată oficialităţilor române ale vremii. Şvabii
din Lenauheim nu au dorit să
uite de unde au plecat. Chiar dacă
au trecut ani buni de la momentul sosirii în Germania amintirea
locurilor natale este încă vie. În
1983, au decis să realizeze o monografie a comunei. De redactarea acestei lucrări s-a ocupat în
Germania un fiu al satului, prof.
Hans Bräuner. Datele necesare
au fost transmise din Lenauhe-

im de către învăţătorul Nikolaus
Küchel, ajutat de şvabii care încă
mai locuiau în comună. După
realizarea monografiei comunei
de baştină, şvabii din Lenauheim au constituit o organizaţie
proprie. Astfel, în anul 1985, în
data de 5 octombrie, a luat fiinţă
la Karlsruhe comunitatea HOG
Lenauheim, adică “Comunitatea
Şvabilor din Lenauheim stabiliţi
în Germania”. Primul preşedinte a fost ales învăţătorul Anton
Dittiger. Organizaţia a organizat
întâlniri din doi în doi ani, pe
rând, la Augsburg şi Karlsruhe.
Anual, şvabii din Lenauheim
participă şi la reuniunile şvabilor
bănăţeni. Acestea sunt organizate
de către Organizaţia şvabilor originari din Banat (“Landsmann-

Werner Griebel
Preşedintele Asociatiei Şva
bilor din Lenauheim stabiliţi în
Germania – HOG (Heimatsort
sgemeinschaft) Lenauheim
schaft der Banater Schwaben e.
V.”). Întâlnirile şvabilor bănăţeni
au loc, de regulă, la Ulm. La ele
participă în medie în fiecare an
circa10.000 persoane.

Ruga la Grabaţ

În fiecare an la 20 iulie BISERICA ORTODOXĂ îl serbează
pe Sf PROOROC ILIE. El era fiul unui preot al LEGII vechi şi
locuia în CETATEA TESVE din GALAAD . Potrivit tradiţiei
,SOVAC, tatăl lui ILIE ,a văzut oameni îmbracaţi în haine albe
care îl înveleau pe fiul sau în haine de foc .Această vedenie a fost
interpretată ca semn că D-ZEU l-a adus pe ILIE să fie profet .
Activitatea sa s-a desfaşurat în regatul Israel. El a fost acela care
prin minunile săvârşite a întors poporul de la închinarea la idoli
la D-zeu. Minunile sale sunt cunoscute în special când, prin rugăciune, a închis cerul şi nu a mai plouat timp de 3 ani şi 6 luni.
Din cartea a IV regii ,aflăm că proorocul ILIE ,a fost luat de un
car de foc şi înălţat la cer pentru a reveni la sfârşitul lumii ca să
rostească a doua venire a DOMNULUI. Noi acum, cinstindu-l pe
acest om ales de D-zeu îl rugăm să dobândească pentru noi buna
întocmire a văzduhului, ploi liniştite şi la vreme şi întărirea oamenilor în dreapta credinţă. D-zeu să ocrotească şi să binecuvânteze
pe toţi cei care poartă numele Sf. Prooroc Ilie şi pe toţi creştinii
care prin rugăciune şi faptă cinstesc pe D-zeu şi Sfinţii.

Preot Nicolae Valer Cioica
PAROHIA ORTODOXĂ GRABAŢ
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În data de 15 august, de Sf. Maria mare, va avea loc ruga la
Grabaţ. De organizarea evenimentului se va ocupa primăria
Lenauheim. La ora 16 va fi ţinută slujba religioasă la biserica
ortodoxă. Un grup de copii şi tineretul din sat, îmbrăcaţi în
costume populare, vor duce la slujbă colacul rugii. De la ora 17,
pe platoul din faţa bisericii, va începe jocul. Programul artistic
va fi susţinut de cunoscuţi interpreţi de muzică populară bănăţeană. La rugă sunt aşteptaţi pe lângă localnici şi fiii satului din
Timişoara, din ţară dar şi de peste hotare.
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Agricultură cu bani
europeni la Grabaţ
Constantin Popa din Grabaţ
este unul dintre cei mai mari
agricultori din zonă în privinţa suprafeţei lucrate. Din cele
730 de hectare de teren grâul
ocupă mai bine de jumătate
din suprafaţă restul fiind porumb. „Am început recoltatul grâului şi până în prezent
avem o recoltă de 4000 kilograme la hectar. Mi-aş dori
un preţ de minim 6.000 lei
vechi pe kilogram ca să pot
spune că voi câştiga. Numai
că momentan nu am cui vinde grâul. Am să-l depozitez în

fermă şi poate voi găsi cumpărător în următoarele luni.
Sper să-l vând, pentru că este
dintr-un soi de calitate” spune
agricultorul. Suprafaţa de teren agricol este lucrată cu ajutorul a două combine Klass şi
trei tractoare de mare putere.
„Combinele şi unul din tractoare, cu tot cu utilajele aferente, le-am luat în baza unui
program pe bani europeni.
Sunt foarte eficiente iar eu
sunt mulţumit de ele”. Cât
priveşte acest an agricol, fermierul din Grabaţ nu prea are

mari motive de satisfacţie. „Pe
ansamblu, faţă de anul trecut,
producţia agricolă e mai mică
cu circa 20%. La fel şi preţurile de achiziţie a recoltei. Din
nefericire, investiţiile au fost
mai mari cu 50% ca în 2008.
Problema mare este că nu se
vinde recolta pe moment. Orzoiaca recoltată de pe cele 22
de hectare o am în stoc. Grâul
la fel. De vândut am reuşit cu
rapiţa iar recolta de porumb
de la toamnp sper să o livrez
fermelor Smithfield.” conchide agricultorul din Grabaţ.

“Urecheaţii” de Lenauheim

Octavian Bolohan din Lenauheim nr. 78 este pensionar şi are o pasiune care îi mai
aduce şi bani: creşterea iepurilor. S-a apucat de afacere în
octombrie 2008 şi e renumit
în toată comuna pentru îndeletnicirea sa. Acum are peste
60 de iepuri în gospodărie şi
vinde atât pui cât şi carne la
localnici. “E mult de lucru cu
iepurii. De dimineaţa trebuie să le fac curat, să-i hrănesc
apoi să le schimb apa de 2-3
ori pe zi. Seara o iau din nou
de la capăt” spune crescătorul
de “urechiaţi”. Iepurii sunt
din rasele Marele alb, Marele
Belgian şi Fluture German.
În decurs de nouă luni a reuşit să obţină cinci gestaţii, cu
o productivitate medie de 8
pui pe gestaţie.

Ministerul
Agriculturii
a ajuns cu
plăţile la zi
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură (APIA) a
plătit, până la data de 1 iulie,
93,63 % din suma de 537,9 mi
lioane de euro, reprezentând
sprijin pentru finanţarea sche
melor de sprijin pe suprafaţă.
Astfel, APIA a efectuat plăţi de
503,6 milioane de euro, pentru
un număr de 1.018.102 fermi
eri, din cei 1.130.207 de fer
mieri care au depus cerere de
sprijin. Toţi fermierii care au de
pus cereri şi care îndeplinesc
condiţiile impuse de legislaţia
europeană şi naţională vor
primi, în perioada următoare,
sprijinul financiar pe suprafaţă.
Totodată ministerul a mai efec
tuat la zi şi alte plăţi (sprijinul
pentru sectorul zootehnic, spri
jinul pentru motorină, sprijinul
pentru sectorul vegetal, renta
viageră etc.) care ajung la 334
de milioane de lei.

Controale
la transportul
recoltei
În 1 iulie a fost publicată, în
Monitorul Oficial nr. 457, Ordo
nanţa de Urgenţă nr. 93 privind
unele măsuri pentru întărirea
controlului în scopul combaterii
transporturilor ilicite de mărfuri.
În perioada campaniei agricole
de vară se amplifică activităţile
comerciale ilicite în care sunt
implicaţi operatorii economici
ce se ocupă cu comercializa
rea şi transportul cerealelor,
fiind momentul în care se cre
ează stocuri ilicite de cereale,
ce ulterior sunt utilizate pentru
tranzacţii comerciale sau pro
ducţia de panificaţie neînregis
trată. Controalele vor fi făcute
de echipe mixte Poliţie -Gardă
Financiară. Conform ordonan
ţei, amenda pentru transportul
în scop comercial al cerealelor
sau al documentelor de panifi
caţie, neînsoţite de documen
tele prevăzute de lege care să
justifice provenienţa acestora
se pedepseşte cu amenda de
la 3.000 de lei la 5.000 de lei,
confiscarea mărfii şi a mijlocu
lui de transport.
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Urez tuturor localnicilor
care poartă numele de
Ilie un sincer “La mulţi
ani!”.
Primar Ilie Suciu

Acte
necesare
succesiunii
Avocatul Ghiaţă AlexandruCătălin va acorda consultaţii
gratuite locuitorilor comunei
Lenauheim. Pentru că unii lo
cuitori au solicitat relaţii des
pre succesiune prezentăm în
cele de mai jos ce acte tre
buiesc avute pentru deschi
derea acesteia.
- Certificatul de Deces
- Actele de stare civilă
(certificate de naştere şi
certificat de căsătorie) prin
care se face dovada calităţii
de moştenitor.
- Testament (Legat universal
sau particular) - dacă este
cazul
- Titlurile de proprietate ale
defunctului (contracte de
vânzare cumpărare, donaţie,
certificate de moştenitor,
etc.) - reprezintă actele de
bază ale masei succesorale.
- Certificat de atestare
fiscală (eliberat de Biroul de
Taxe şi Impozite din cadrul
Primăriei unde a fost înre
gistrat decesul).
- Certificat de deschidere
a succesiunii (eliberat de
Camera Notarilor Publici).
- Martor(i), în completarea
probelor privind existenţa
moştenitorilor şi a bunurilor
succesorale.
În cazul succesibililor incapa
bili (minori, interzişi judecă
toreşti şi alienaţi mintal), se
va numi prin dispoziţia pri
marului un curator special (în
lipsa unui tutore neinteresat
în succesiune). Moştenitorii
sunt obligaţi ca în termen de
6 luni de la decesul autorului
lor, să îşi manifeste expres
(ori tacit) acceptarea succesi
unii sau renunţarea la ea. Ne
respectarea acestui termen
atrage sancţiunea decăderii
din dreptul de a mai exercita
dreptul de opţiune succeso
rală, iar persoana devine
străină de succesiune.
4
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Atenţie la incendiile la mirişti!
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Cea mai
frumoasă
stradă
Primăria comunei Lenauheim organizează concursul
“Cea mai frumoasă stradă”.
La el pot participa locuitorii
de pe toate străzile din Lenauheim, Grabaţ şi Bulgăruş.
Perioada de desfăşurare este 1
august- 31 decembrie 2009.
În luna septembrie va avea loc
o primă evaluare a rezultatelor întrecerii care va fi făcută
publică. Premiul pentru cea
mai frumoasă stradă constă în
montarea de către primărie a

unui număr de 10 lampadare
de iluminat exterior. Criteriile care vor sta la baza stabilirii
celei mai frumoase străzi sunt
următoarele: curăţenie de ansamblu a străzii, iarba tăiată
în faţa caselor, şanţurile desfundate şi curăţate, podeţele
funcţionale şi îngrijite, lipsa
gunoaielor.

Cronica fotbalistică
Unirea Grabaţ

Asociaţia sportivă „Unirea Grabaţ”
s-a reunit recent şi a luat o serie de
măsuri în plan organizatoric. Astfel
s-a decis cooptarea de noi membri
şi atragerea potenţialilor sponsori.
Echipa de fotbal a început deja pregătirile la stadionul din Grabaţ. S-au
disputat deja câteva meciuri amicale,
conducerea clubului fiind în tratative
pentru perfectarea unor meciuri de
pregătire cu adversarii din localităţile învecinate. Nu sunt confirmate transferuri, lotul de jucători fiind cel din ediţia trecută
de campionat.

HOG Lenauheim

Echipa are un nou antrenor princiapl
în persoana lui Ilie Lucian Sârbu. Au
fost coopatţi în lot doi jucători din
Lenauheim: Ioan Budică şi Andrei
Budică. S-au disputat două meciuri
amicale, în ambele victoria revenind
fotbaliştilor din Lenauheim: 7-2 cu
Şandra şi 8-6 cu Grabaţ. În luna august se va ţine la Lenauheim a doua
ediţie a turneului Cupa PDL la fotbal, competiţie la care va
participa şi echipa locală HOG Lenauheim.

Sprijin agricol

Guvernul a decis că producătorii agricoli din sectorul vegetal vor
beneficia în 2009 de sprijin financiar de la bugetul de stat în valoare totală de 99.000 mii lei. Banii se vor da pentru producţia de
legume şi fructe proaspete, plantaţiile pomicole şi viticole, producţia de legume cultivate în sere şi solarii încălzite etc.

Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă Banat al jude
ţului Timiş, în colaborare cu
Instituţia Prefectului judeţului
Timiş, au stabilit o serie de
măsuri preventive legate de
apariţia de incendii la mirişti
şi vegetaţie uscată. Comite
tele Locale pentru Situaţii de
Urgenţă vor comunica pro
prietarilor şi administratorilor
de terenuri agricole măsurile
necesare pentru preîntâmpi
narea producerii unor incendii,
precum şi a fenomenelor de
incendiere intenţionată. Se vor
intensifica activităţile în zonele
şi perioadele cu risc de produ
cere a unor incendii. În cazul
producerii unor incendii la mi
rişti, vegetaţie uscată sau fond
forestier, primarii trebuie să
asigure un sistem operativ de
înştiinţare şi alarmare a forţe
lor de intervenţie şi să asigure
acţiuni de limitare şi înlăturare
a efectelor incendiilor. Până la
sosirea specialiştilor de la ISU,
primarii vor fi şefi peste forţele
care intervin la stingerea in
cendiilor. Ei vor asigura mijloa
ce de intervenţie (tractoare cu
plug, cisterne de apă) pentru
localităţile care nu dispun de
autospeciale de intervenţie.

CĂSĂTORII

Pantazie Vasile cu Trifu
Milica, în 8 iulie 2009
Casă de piatră!
Str. Principală Nr. 258
Judeţ Timiş
RO - 307240 Lenauheim
Telefon:
004 (0) 256 - 381.783;
004 (0) 256 - 360.428
Fax: 004 (0) 256 - 381.775
E-Mail:
lenauheim@mail.dnttm.ro
http://www.lenauheim.dnttm.ro/

DECEDATI

Dan Atanasie, născut în
1948, decedat în 16 iunie
2009
D-zeu să-l odihnească în
pace!

