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Investiţii necesare
la Lenauheim
A fost depus pentru f inanţare proiectul integrat de îmbunatăţire a infrastructurii f izice şi a serviciilor de bază în comuna Lenauheim.Valoarea investiţiilor este de 2,5
milioane de euro, banii urmând să vină din
fonduri europene.

Editorial

Primăria Lenauheim a depus recent proiectul
pentru a obţine finanţarea europeană. “Sunt
investiţii importante pentru toţi locuitorii din
Lenauheim, Grabaţ şi Bulgăruş. Sunt convins
că, odată finalizate lucrările proiectului, comuna noastră va avea “altă faţă”. La proiectele la
care încercăm să obţinem bani europeni se vor
adăuga şi investiţiile finanţate de către Consiliul Judeţean Timiş sau de primărie ” spune
primarul Ilie Suciu.

În această lună am avut
parte de mai multe sărbători. Prima dintre ele a fost
aniversarea a 207 ani de la
naşterea poetului Nikolaus
Lenau, în memoria căruia comuna noastră poartă numele
Lenauheim. Am participat
apoi la aniversarea a 235 de
ani de la sfinţirea bisericii romano-catolice din Bulgăruş.
A treia sărbătoare a avut loc
la Grabaţ, de Sfânta Maria.
A fost Ruga de a cărei organizare s-a îngrijit primăria
Lenauheim. Timp de trei zile,
locuitorii din Grabaţ dar şi
din celelalte localităţi ale comunei au petrecut aşa cum
numai bănăţenii ştiu să o
facă. Sper că vom petrece la
fel de frumos şi în 8 septembrie, la ruga din Lenauheim,
de Sfântă Maria Mică, sau la
cea din 8 noiembrie de la Bulgăruş, de Sf. Mihail şi Gavril.
Aş vrea să remarc faptul că
de Rugă, Grabaţul a arătat
într-adevăr ca de sărbătoare cu străzi curate ;I spaţiile
verzi din faţa caselor îngrijite.
Salut pe această cale faptul
că toţi consilierii locali au răspuns pozitiv apelului meu de
a se face curăţenie şi de a se
îngriji spaţiile verzi în toate
localităţile comunei.

Ce se va face ?
• Reabilitarea stratului de uzură de pe drumul DC 14 Lenauheim- Iecea Mare pe o
lungime de 3,6 kilometri
• Asfaltarea de străzi în interiorul comunei
pe o lungime de 5,1 kilometri în Lenauheim, Grabaţ şi Bulgăruş
• Construcţia unui centru de după orele de

Traian Băsescu,
adept al autonomiei locale
Preşedintele Traian
Băsescu i-a
îndemnat
pe primarii
participanţi
la
lucrările
Asociaţiei
Comunelor
din România, să nu se mai teamă de cuvântul
autonomie. Preşedintele le-a mai spus primarilor de comune că este încântat de prevederile pactului naţional, pe care edilii l-au
semnat la lucrările Asociaţiei. Traian Băsescu
a mai spus că autonomia locală este importantă pentru fiecare comunitate deoarece numai cu ajutorul autonomiei locale comunele
din România se pot dezvolta şi pot asigura
bunăstarea locuitorilor.

Ilie Suciu

Sărbători ale
comunei noastre

curs pentru elevii claselor I- IV de la şcoala din Bulgăruş; investiţia se va realiza în
curtea grădiniţei şi va avea o capacitate de
50 de locuri; elevii vor desfăşura în centru,
după orele de şcoală, activităţi culturale,
educative şi sportive
• Reabilitarea căminului cultural din Grabaţ; va fi realizată reparaţia generală a căminului; se vor executa lucrări de modernizare la faţade şi interioare; vor fi înlocuite
uşile şi pardoselile; “se vor reface instalaţia
electrică şi cea sanitară”

Finanţare CJT pentru drumuri
Consiliul Judeţean
Timiş (CJT) a
sprijinit finanţarea
reabilitării străzii
bisericii din Grabaţ. De ajutorul financiar al CJT vor
beneficia în scurt
timp şi lucrările
de asfaltare a două
străzi din Lenauheim şi Bulgăruş.
„Dezvoltarea localităţilor timişene, inclusiv
a comunei Lenauheim, este în atenţia Consiliului Judeţean. Reabilitarea drumului din
Grabaţ dar şi alte lucrări de investiţii, pentru
care CJT a alocat fonduri, vine în întâmpinarea aşteptărilor locuitorilor comunei Lenauheim” a menţionat Constantin Ostaficiuc,
preşedintele Consiliului Judeţean Timiş.

Lenauheim
şi Nikolaus
Lenau

Cine a fost Nikolaus Lenau?
La 13 august 1802 se naşte în comuna Csatád, azi Lenauheim, Nikolaus
Franz Niembsch Elder von Strehlenau. Tatăl său a fost funcţionar administrativ în comunele Peciu Nou,
Lipova, Csatád şi Bocşa. În 1830 îşi
ia pseudonimul Lenau. Doi ani mai
târziu publică primul volum de poezii.
La 22 august 1850 moare în spitalul
din Oberdöbling de lângă Viena, acolo
unde mai târziu a fost internat şi Mihai Eminescu. Lenau se bucură de o
popularitate deosebită în Austria, fiind
considerat poet naţional. Este apreciat şi în Ungaria şi România. Între viaţa
şi operele lui Lenau şi Eminescu sunt
multe asemănări.
Statuia Lenau
În memoria marelui poet Nikolaus Lenau
la 12 iunie 1905 se inaugurează statuia
aflată în faţa clădirii sediului primăriei. Lucrarea a fost relizată de către sculptorul
Bela Radnai. Grupul statuar este cel mai
mare şi mai reprezentativ monument din
toate câte i-au fost închinate poetului.

La 13 august 2009 s-au aniversat
207 ani de la naşterea poetului Nikolaus Lenau. Comuna noastră poartă
numele poetului din anul 1926. Memoria lui Lenau dăinuie în Lenauheim printr-un muzeu şi o statuie.
Clădirea care găzduieşte muzeul este
în prezent declarată monument istoric.
Este casa unde, în anul 1802, s-a năs-

Pensii mai mari

Pensiile vor creşte de la 1 octombrie
cu 2%, a anuntat premierul Emil Boc.
Astfel, pensia minima se va majora de
la 300 la 350 de lei. “Am decis să ne
respectăm angajamentele faţă de pensionari în ceea ce înseamnă pensia minimă şi majorarea cu 2% a pensiei de la
1 octombrie, astfel încât aceste angajamente, pentru persoanele care sunt cel
mai afectate de criză, să fie respectate,
aşa cum legile în vigoare ne-o cer”, a
declarat premierul Emil Boc.
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cut poetul Nikolaus Lenau. În muzeu se
află expuse piatra funerară a surorii poetului, tablouri de familie, un document
privind înregistrarea naşterii poetului,
scrisori şi cărţi ale poetului.
În vestibul se găseşte un bust al lui Nikolaus Lenau. În incinta muzeului se
mai află şi un sector etnografic. El conţine mobilier şi obiecte casnice datând
din anul 1821, unelte agricole confec-

ţionate din lemn, o cămară cu obiecte
care se foloseau în vremea respectivă,
port tradiţional şvăbesc de zi cu zi , port
tradiţional şvăbesc de sărbătoare, port
tradiţional şvăbesc de chirvai. Parada
portului popular bănăţean este întregită printr-o expoziţie de fotografie, care
familiarizează vizitatorii cu evoluţia în
timp a portului popular a şvabilor din
Banat.

Reparaţii la
Bulgăruş

Au început reparaţiile
la clădirea fostei primării din Bulgăruş.
„Vor fi reparate acoperişul, faţada, streşinile.
De asemenea, se va
recondiţiona lemnăria
tuturor ferestrelor” a
spus primarul Ilie Suciu.

Rugă la Grabaţ
De Sfânta Maria Mare, grăbăţenii au petrecut trei zile la rugă.
Pe lângă dans şi multă voie bună au avut loc multe activităţi sportive şi recreative.
De organizarea evenimentului, s-a ocupat primăria Lenauheim. Sărbătoarea rugii a debutat vineri, 14 august, când a fost
dat startul primei ediţii a Cupei Grabaţ la fotbal. Au participat echipele din Teremia, Comloşu Mare şi Grabaţ, ultima
formaţie câştigând trofeul. Sâmbătă, 15 august, de la ora 16,
pe străzile Grabaţului a avut loc o paradă a portului popular.
După acest moment, alaiul rugii a plecat de la Căminul cultural
către biserică pentru a participa la slujba religioasă prilejuită
de hramul bisericii ortodoxe. La ora 17 s-a jucat hora rugii în
care s-au “prins”, alături de numeroşi grăbăţeni, primarul Ilie
Suciu, preotul ortodox Nicolae Valer Cioica şi invitaţii din ţară
şi străinătate. Spre seară, cei prezenţi în centrul Grabaţului au
avut parte de un spectacol de muzică populară susţinut de formaţia Stelian Lucuţă şi invitaţii ei. Duminică, de dimineaţă, la
biserica ortodoxă a avut loc tradiţionala slujbă de mulţumire a
rugii. De la ora 14, grăbăţenii au avut parte din nou de spectacol. Au evoluat pe scena amplasată în mijlocul satului formaţia
de muzică populară Adi Tomoioagă şi dansatorii ansamblurilor

Zi de
sărbătoare
la Bulgăruş
Sâmbătă 15 august 2009, la
Bulgăruş, a avut loc un eveniment special. Bulgăruşenii au
sărbătorit împlinirea a 235 de
ani de la sf inţirea bisericii romano-catolice din localitate. Cu
acest prilej, pentru activitatea
depusă în slujba comunităţii, un
f iu al satului a primit, din partea Consiliului Local, o diplomă
de excelenţă.

La eveniment au participat
zeci de localnici, oaspeţi din
Germania, reprezentaţi ai Forumului Democrat German
din România (FDGR). În cadrul manifestării, primarul Ilie
Suciu a decernat o diplomă de
excelenţă lui Jacob Laub. „Este
o personalitate de frunte a comunei noastre. Jacob Laub s-a
născut în data de 15 iunie 1924
în Bulgăruş. Deşi a devenit
cetăţean german, nu a uitat de
locurile natale. Dorul de casă,
cunoştiinţele şi obiceiurile de
aici l-au făcut să vină frecvent
la Bulgăruş pentru a-şi petrece
concediul. În perioada de după
revoluţie şi-a sprijinit consătenii cu diferite ajutoare materiale şi băneşti. Jakob Laub a fost
timp de 30 de ani preşedintele

de dansuri populare din Lenauheim şi Jimbolia. Seara a avut
loc un nou recital de dansuri populare susţinut de ansamblul
băcăuan “Florile din Cucuieţi”. Ruga s-a terminat printr-o discotecă pentru tineret care a ţinut până spre dimineaţă. La rugă
au participat circa 700 de localnici şi “goştii“ lor. “Au fost trei
zile de sărbătoare pentru care grăbăţenii s-au pregătit cum se
cuvine. Ţin să mulţumesc tuturor participanţilor pentru faptul
că au făcut ca ruga din acest an să fie una deosebit de reuşită”
spune primarul Ilie Suciu.

şvabilor din Banat, fapt care l-a
ajutat să realizeze numeroase
proiecte pentru Bulgăruş. De
asemenea, el a promovat constant imaginea românilor şi a
României peste hotarele ţării.
A fost răsplătit pentru meritele
sale deosebite cu diferite premii
şi diplome printre care enumăr
Crucea de merit al Germaniei
şi medalia de merit al landului
Baden Wurttemberg. În anul
2004, preşedintele României
l-a decorat cu Ordinul Naţional „Serviciul Credincios”, în
grad de ofiţer. Consiliul Local
Lenauheim, împreună cu toţi
locuitorii comunei, doresc să
răsplătească meritele deosebite
pe care le are prin decernarea
diplomei de excelenţă” a spus la
eveniment primarul Ilie Suciu.
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Despre şvabii din
Lenauheim stabiliţi
în Germania (II)

Cupa HOG

Lenauheim

Nu numai localităţile comunei noastre au echipe
de fotbal. În Germania, cei
plecaţi din Lenauheim au
mai multe echipe de fotbal de amatori. Ei se întrec anual într-un turneu
având ca premiu cupa de
fotbal a HOG Lenauheim. La ediţia din acest an,
desfăşurată în localitatea
Schwenningen, au participat patru echipe, cupa
fiind câştigată de echipa
“Schwenningen-Lenauheim”. La eveniment au
participat peste 80 de foşti
locuitori ai comunei. La
finalul turneului ei au sărbătorit, alături de familii,
cu mâncare, bere şi prăjituri facute ca acasă… la
Lenauheim.

Din anul 1999, HOG Lenauheim editează, o dată la doi ani,
o broşură denumită “Heimatblatt” (“Foaia natală”). Această
publicaţie conţine noutăţi din
localitatea Lenauheim, articole
despre viaţa foştilor concetăţeni
din Lenauheim în Germania etc.
Din acelaşi an suntem prezenţi
şi pe Internet la adresa www.
lenauheim.de. HOG Lenauheim
şi Primăria comunei Lenauheim
au colaborat, de-a lungul anilor,
în diferite domenii şi activităţi:
sistemul de alimentare cu apă în localitatea Lenauheim, Serbarea Lenau din anul 2002, festivitatea comună “Fiii satului” din
anul 2006, editarea unui “Jurnal de familie cu familiile catolice băştinaşe din Lenauheim 1767 - 2005”. Membrii asociaţiei
noastre îngrijesc cimitirul catolic şi ajută prin donaţii biserica
catolică din Lenauheim. Vreau să mulţumesc primarului Ilie
Suciu, viceprimarului Tudorel Cioablă, consilierilor şi cetăţenilor comunei pentru primirile frumoase şi buna colaborare de
care am avut parte ori de câte ori am venit în Lenauheim. În
data de 19 septembrie vom avea întâlnirea foştilor consăteni
din comună stabiliţi în Germania. Evenimentul va avea loc la
Königsbrunn şi la el sunt invitaţi toţi locuitorii din comuna
noastră natală. Vă aşteptăm cu drag!
Werner Griebel
Preşedintele, Asociatia Şvabilor din Lenauheim stabiliţi în Germania
- Heimatsortsgemeinschaft (HOG) Lenauheim

Înregistrarea tardivă a naşterii

Înregistrarea tardivă a naşterii se face în următoarele condiţii:
1. În situaţia în care cel născut nu a
împlinit vârsta de 1 an, sau în cazul
în care copilul s-a născut mort şi neînregistrat în termen de 3 zile de la
data naşterii. În astfel de situaţii, înregistrarea naşterii se face cu acordul
primarului localităţii unde s-a produs
naşterea pe baza declaraţiei făcute de către persoana care declară naşterea, din care să rezulte motivele întârzierii declarării
naşterii, anexându-se eventual acte justificative.
2. În situaţia în care cel născut a împlinit vârsta de 1 an de la
data naşterii. În astfel de cazuri, înregistrarea naşterii se face
numai în baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile,
privind încuviinţarea înregistrării tardive, care trebuie să conţină toate datele necesare înregistrării.
Avocat Ghiaţă Al. Cătălin
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Acte necesare înregistrării tardive a naşterii

1) Certificatul de naştere şi actul
de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este
declarată de mamă
2) Certificatul de căsătorie al
părinţilor copilului (în situaţia în
care sunt căsătoriţi); sau după
caz, declaraţia de recunoaştere
semnată de ambii părinţi în cazul
în care copilul este rezultatul concubinajului dintre mamă şi tată
(declaraţia se dă în faţa ofiterului
de stare civilă şi din ea trebuie să
rezulte numele şi prenumele pe
care îl va purta)
3) Certificatul medical constatator
al naşterii întocmit pe formular-tip,
care va trebui să poarte număr de
înregistrare, dată certă, sigiliul
unitaţii sanitare, semnătura şi parafa medicului

Urez tuturor locuitorilor
comunei care poartă numele Maria, Mariana, Mărioara, Mioara, Marilena,
Marin şi Marian un sincer
“La mulţi ani!”
Primar Ilie Suciu

CĂSĂTORII

Şerban Daniel cu Tirla
Roxana Maria - Grabaţ 10.08.2009
Luca Mihai cu Pop
Andreea Ioana - Lenauheim 09.08.2009
Dat Claudiu Nicolae cu
Gridjac Alexandra Lesia Bulgăruş - 09.08.2009
Casă de piatră !

Pregătiri pentru noul
an şcolar
Primăria Lenauheim a contribuit la igienizarea şcolilor şi
grădiniţelor din Lenauheim,
Grabaţ şi Bulgăruş. Lucrările
au constat în văruirea şi curăţatul pereţilor interiori şi exteriori, igienizarea grupurilor
sanitare şi vopsiri ale soclurilor clădirilor. Cele trei şcoli
şi grădiniţe ale comunei sunt
frecventate de circa 900 de
elevi şi preşcolari.

DECEDAŢI

Jivan Ana – Lenauheim în
10.08.2009
Merszam Margareta – Grabaţ
în 11.08.2009
Dumnezeu să le odihnească
în pace!
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