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Alegerile prezidențiale
și referendum 2009
Duminică, 22 noiembrie 2009,
românii sunt chemaţi la urne.
Ei vor vota pentru alegerea
președintelui ţării și, în cadrul
unui referendum, pentru reducerea numărului de parlamentari. Dacă niciunul dintre
candidaţii pentru președenţia
României nu va obţine 50%
plus unu din voturi, atunci se
va organiza un al doilea tur de
scrutin pe data de 6 decembrie.

Editorial
Ilie Suciu

Votul - responsabilitate
pentru viitor

Alegătorii se pot prezenta la
urne începând cu ora 7.00
și pot să voteze până la ora
21.00. Ei vor vota în localitatea de domiciliu, la secţia de
votare la care sunt arondaţi.

CUM VOTĂM ?

La secţia de votare românii trebuie să se prezinte cu buletinul sau cartea de identitate. Cetăţenii
cu drept de vot pot opta, în momentul în care se prezintă la secţia de votare, atât pentru alegerea
președintelui României, cât și pentru referendum, sau numai pentru unul din aceste scrutine.
Ștampila cu menţiunea „VOTAT” se aplică în interiorul patrulaterului care cuprinde numele
candidatului pe care fiecare cetăţean dorește să-l aleagă, în caz contrar buletinul fiind declarat
nul. După ce au votat, cetăţenii îndoaie buletinul de vot și îl introduc în urne. Ulterior, alegătorii
trebuie să predea ștampila președintelui secţiei, care are obligaţia sa ștampileze actul de identitate, menţionând data scrutinului. Biroul Electoral Central a decis că introducerea unui buletin de
vot în altă urnă decât cea destinată nu atrage nulitatea acestuia. Pe buletinul de vot pentru alegerea președintelui României prima poziţie aparţine candidatului Crin Antonescu (PNL), poziţia
a doua va fi ocupată de Mircea Geoană (Alianţa politică PSD+PC), pe locul trei pe buletinul de
vot este tipărit numele lui Kelemen Hunor (UDMR). Pe poziţia a patra în buletinul de vot este
înscris numele lui Traian Băsescu (PD-L). Urmează în ordine Sorin Oprescu (independent),
George Becali (PNG-CD), Cristian Iane (Partidul Ecologist Român), Gheorghe Eduard Manole (independent), Corneliu Vadim Tudor (PRM), Remus Florinel Cernea (Partidul Verde),
Constatin Ninel Potârcă (independent) și Constantin Rotaru (Partidul Alianţa Socialistă).

Totul despre referendum
Președintele Traian Băsescu a decis prin decret să convoace în aceeași zi cu alegerile prezidenţiale un referendum naţional pentru consultarea populaţiei în privinţa
reducerii numărului de parlamentari de la 471 la maximum 300 și la transformarea Parlamentului în unul
unicameral. Referendumul va avea două întrebări la care
poporul este chemat să răspundă cu DA sau NU. Prima
întrebare scrisă pe buletinul de vot va fi “Sunteţi de acord
cu trecerea la un parlament unicameral în România?”. Pe
alt buletin de vot va fi scrisă a doua întrebare: “Sunteţi
de acord cu reducerea numărului de parlamentari la

maximum 300 de persoane?”. Buletinele de vot conţinând cele două probleme supuse referendumului vor fi
tipărite în culori diferite, respectiv buletinul de vot nr. 1
în culoarea negru iar buletinul de vot nr. 2 în culoarea
albastru.

Sancţiuni electorale
Potrivit Legii nr. 330/2004, privind alegerea Președintelui, oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase în
scopul determinării alegătorului să voteze ori să nu voteze un anumit candidat se pedepsește cu închisoare de la
6 luni la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Peste câteva zile suntem chemaţi
la vot. Un drept câștigat acum 20
de ani la Revoluţie. Trăim în democraţie, care după definiţie, înseamnă puterea poporului. Însă, poporul nu poate să își exercite această
putere în mod direct. Astfel, el
trebuie să își aleagă reprezentanţi
prin vot. Avem datoria civică să votăm. Votul fiecăruia dintre noi este
important pentru cei din jur, pentru comunitatea în care trăim și
pentru viitorul copiilor noștri. În 22
noiembrie și, probabil în 6 decembrie dacă va fi un al doilea tur de
scrutin, ne vom alege președintele
ţării. Alegerea candidatului este
opțiunea voastră. Important este
însă să vă prezentaţi la vot. Este
dreptul vostru, este o responsabilitate socială. Vă aștept pe toţi la
secţiile de votare și sunt convins că
veţi veni în număr cât mai mare!

Unde votăm?
Secţia 495
Căminul Cultural Lenauheim,
nr. 205
Secţia 496
Căminul Cultural Bulgăruș, nr. 251
Satul Bulgăruș
Secţia 497
Căminul Cultural Grabaţ, nr. 238
Satul Grabaţ
Secţia 498/S
Căminul Cultural Bulgăruș, nr. 251
Secţie specială

“Da! Îl voi vota pe Traian Băsescu”
Sânnicolau Mare, sâmbătă 3
octombrie 2009. O zi însorită
de toamnă. Președintele României se află în vizită în orașul de pe Aranca și se îndreaptă spre sediul administraţiei
locale în faţa căreia îl așteaptă
mii de oameni. Un timișean,
din mulţimea adunată în faţa
primăriei, îl oprește și-i spune
câteva cuvinte. Traian Băsescu își începe discursul. La un
moment dat, uitându-se la cel
care, cu câteva minute înainte
i-a vorbit, își întrerupe discursul
și spune: “Am fost întrebat de
foarte multe ori dacă voi candida și vă spun dumneavoastră
aici: Da, voi candida!”. Omul
care l-a convins pe președinte
să anunţe ţării întregi candidatura sa din partea PD-L se numește Doru Untilă și locuiește
la Lenauheim.
Domnule Untilă, de ce credeţi
că Traian Băsescu este un bun
președinte și mai ales merită
să mai conducă România încă
un mandat ?
Din punctul meu de vedere,
este cel mai bun președinte,
este omul politic al momentului. În acest mandat a încercat
să facă ceva dar mulţi i s-au
împotrivit. Gândiţi-vă numai
la cei 322 de parlamentari

care nu au renunţat și nici nu
au de gând să se despartă de
privilegii. Vor în continuare
salarii mari, vor putere fără
să facă ceva și pentru cei care
i-au ales. Cred că președintele
Traian Băsescu a demonstrat
în tot mandatul său că pune
interesele ţării mai presus de
orice. Actualul președinte a
avut curajul să facă ceea ce
nici unul dintre cei care au
condus ţara înaintea lui, nu
au îndrăznit: a condamnat
comunismul și a deschis arhivele fostei securităţi.
Eu îl susţin pe Traian Băsescu, pentru că a îndrăznit să
ceară ca parlamentarii să fie
aleși prin vot uninominal.
-Ce i-aţi spus președintelui când
l-aţi convins să candideze ?
Dorinţa mea de a vorbi cu
domnia sa a fost una foarte
mare. L-am strigat o dată, dar
nu m-a auzit și a mers mai
departe spre primărie. Am
simţit că trebuie să insist. Așa
am făcut. Atunci, dânsul s-a
întors către mine. M-am uitat
către el și, cu o voce ușor ridicată, l-am rugat să-și lanseze
candidatura la Sânnicolau. A
stat privindu-mă câteva clipe
și a plecat mai departe. După
câteva momente a început

discursul. Brusc, s-a oprit din
cuvântare, s-a uitat spre mine
după care a făcut anunţul că
va candida. A venit apoi spre
mine. Sincer să fiu, în acele
clipe am fost teribil de emoţionat. Restul îl cunoașteţi.
După discurs a ţinut să mă
cunoască personal. Mi-a spus
că am o mare putere de convingere. Pentru mine a fost un
moment deosebit, pe care nu
am să-l uit niciodată.
Veţi merge la vot?
Desigur și votul meu va fi categoric pentru Traian Băsescu. Este o dorinţă personală
de a-l avea președinte încă un
mandat.

- Ce le transmiteţi celor care
nu au de gând să meargă la
vot?
Eu văd votul ca o obligaţie civică și morală. Din câte
cunosc sunt ţări europene în
care votarea este obligatorie.
Am mai discutat cu unii care
nu se gândesc să voteze. Leam spus că e necesar să-și exprime opţiunea, indiferent ce
candidat preferă. Le mai spun
că odată la patru sau cinci ani,
puterea e în mâinile lor. Au
puterea să aleagă. Eu cred că
singurul președinte care va
ţine cont de interesele alegătorilor este Traian Băsescu.
Eu îl susţin pe Traian Băsescu
și m-am bucurat nespus când
m-am revăzut cu dânsul, recent, la mitingul din Parcul
Rozelor.
Doru Untilă are 60 de ani, fiind născut
în 1949, la Timișoara. Are doi băieţi,
unul este șofer celălalt specialist în IT.
Nu are încă nepoţi dar de abia așteaptă
ca feciorii să se însoare și să aibă copii.
A fost merceolog la fosta întreprindere IJTL. De circa opt ani s-a stabilit la
Lenauheim. Locuiește cu soţia într-o
casă cu curte și grădină, pe strada care
duce către satul Grabaţ, la nr. 727. Este
pensionar de boală și ca orice bănăţean
are o mică gospodărie de care este
mândru.

Ruga de la Bulgăruș
După ce grăbăţenii au sărbătorit ruga de Sf. Maria iar locuitorii
din Lenauheim la începutul lunii septembrie, a venit și rândul
Bulgărușului să serbeze tradiţionala rugă a satului.
Atmosferă de sărbătoare la Bulgăruș în ziua de sâmbătă, 7 noiembrie 2009. Pe o vreme frumoasă de toamnă, dar rece, toată
suflarea satului, cu mic cu mare, a fost pregătită pentru a sărbători ruga. Aceasta a început cu o paradă a portului popular a tinerilor satului desfășurată în faţa căminului cultural. Conform
tradiţiei, cei prezenţi au plecat către casa nașilor rugii: familia
Mărcuș. Emoţionaţi, nașii au primit alaiul și, în acordurile muzicii, au mers către biserică în frunte cu doi tineri care au dus
colacul rugii. După slujba religioasă prilejuită de hramul bisericii ortodoxe a avut loc hora rugii iar mai apoi s-a dat startul la
petrecere. La căminul cultural, preţ de câteva ceasuri bune, i-au
încântat pe localnici ansamblul Banatul și soliștii vocali Ionela
Magda și Liubomir Petrov. A fost o sărbătoare reușită la care
atât bulgărușenii cât și oaspeţii lor s-au simţit foarte bine.
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După tradiţia Bisericii Ortodoxe, fiecare biserică, în momentul în care se târnosește de către episcop, primește un nume, care devine hramul său. Târnosirea
este deci actul de botez al noului lăcaș de închinăciune, care primește de la
arhiereu numele său.

Am intrat în Postul Crăciunului!
Postul Crăciunului sau Postul Nașterii Domnului are 40 de zile, începând la data de 15
noiembrie și se încheie pe 24 decembrie. Postul Crăciunului a fost rânduit de Biserică
pentru pregătirea credincioșilor în vederea întâmpinării marelui Praznic al nașterii Domnului. Din punct de vedere al alimentaţiei, este un post mai ușor faţă de cel al Paștelui,
având multe dezlegări la pește, ulei și vin. Astfel, pot fi mâncate preparate din pește în
toate zilele de sâmbătă și duminică în perioada 21 noiembrie și 20 decembrie inclusiv, pe
21 noiembrie, de sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului, în zilele de prăznuire
a unor sfinţi cu cinstire mai largă în toată lumea ortodoxă, precum 30 noiembrie (Sf. Ap.
Andrei), 4 decembrie (Sf. Varvara), 5 decembrie (Sf. Sava), 6 decembrie (Sf. Nicolae), 9
decembrie (Zămislirea Sfintei Fecioarei Maria), 18 decembrie (Sf. Cuvios Daniil Sihastrul), 20 decembrie (Sf. Ignatie Teoforul). În afară de dezlegare la pește, în zilele menţionate pot fi consumate și vin și ulei. Abia după aceste 40 de zile de post și rugăciune,
creștinii se pot bucura pe deplin de Nașterea Domnului, de pe 25 decembrie. Ultima zi a postului Crăciunului (24 decembrie)
este numită și ajunul Crăciunului și este o zi în care se obișnuiește a se ţine un post ceva mai aspru decât în celelalte zile.

Preot Nicolae Valer Cioica –
Parohia ortodoxă Grabaţ
Iată, Fecioara va avea în pântece și
va naște Fiu și vor chema numele
lui Emanuel, care se tâlcuiește “Cu
noi este Dumnezeu”. Matei 1, 23
Preot paroh Eleodor Ardeleanu –
Parohia ortodoxă Lenauheim
Acum, în postul Crăciunului, îi îndemn pe credincioșii comunei noastre să trăiască în armonie, în iubire,
în viaţă curată, în rugăciune și în
post. Să ne bucurăm pentru sporul
aproapelui și să plângem pentru
căderea lui, să dăm sfat bun celui ce
are nevoie de el, să nu minţim și să
mergem mai des la Sf. Biserică.
Doar așa făcând, Nașterea lui Hristos ne va f i la toţi de folos.

DREPT MĂRITORI CREȘTINI:
Cu voia lui Dumnezeu începem
să ne pregătim ieslea sufletului,
pentru a primi pe Fiul Ceresc născut din Fecioara, pe Domnul Iisus
Hristos. Să ne curăţim sufletul prin
post, rugăciune, fapte de dragoste și
milostenie, pentru ca Pruncul Iisus
să reverse harul său, în viaţa noastră. Astfel să putem într-un cuget să
lăudăm pe Dumnezeu cântând.
“Cu voi este Dumnezeu, întelegeţi
neamuri și vă plecaţi, căci cu noi este
Dumnezeu”

Preot Codruţ Matei –
Parohia ortodoxă Bulgăruș
Cu ajutorul lui Dumnezeu și binecuvântarea Maicii Domnului,
această perioadă de pregătire spirituală să f ie pentru toţi creștinii, un
drum spre Bethleem, pentru ca, în
pace și bucurie să putem întâmpina
nașterea Domnului Iisus Hristos.

Primăria sprijină bisericile
În comuna noastră, edilii locali sunt foarte apropiaţi de nevoile bisericii. Fie că a fost vorba de contribuţii materiale pentru
biserici ori susţinerea și organizarea rugilor localităţilor comunei, primarul Ilie Suciu și Consiliul Local Lenauheim au fost
alături de biserică și slujitorii Domnului. Preoţii din Lenauheim, indiferent de religie, ţin să mulţumească pentru sprijinul
constant venit dinspre primărie.
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Energie electrică
gratis pentru
Lenauheim!
Președintele Consiliului Judeţean Timiș, Constantin Ostaficiuc și primarul Ilie Suciu, alături de alţi primari de localităţi timișene au semnat în luna octombrie contractul de
asociere pentru promovarea, realizarea și exploatarea Parcului judeţean pentru producţia de enegie fotovoltaică Covaci.
Practic, odată cu realizarea investiţiei, locuitorii din comuna
Lenauheim și satele aparţinătoare vor avea în gospodării
curent electric la preţuri foarte, foarte mici. Cu banii Uniunii Europene, vor fi sprijinite investiţiile în modernizarea și
realizarea de capacităţi de producere a energiei electrice și
termice. Parcul de energie fotovoltaică se va realiza la Covaci, pe 45 din cele 60 de hectare de care dispune Consiliul
Judeţean. La Covaci este posibilă echiparea celor 45 de ha
cu panouri solare fotovoltaice cu o capacitate instalată de
cca. 25 MW, investiţia estimată fiind de circa 150 milioane
de euro. Cu alte cuvinte, cu o cheltuială minimă, soarele și
vântul vor da curent electric pentru multe localităţi, printre
care și comuna Lenauheim. „Am semnat acest contract de
asociere deoarece cred în investiţie. Când aceasta va fi funcţională, locuitorii din Grabaţ, Lenauheim și Bulgăruș vor
avea energie electrică la preţuri mai mult decât simbolice, ca
să nu spun gratis” spune primarul Ilie Suciu.

Vin subvenţiile în zootehnie!
La începutul acestei luni, Ministerul Agriculturii a alocat
Agenţiei de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură (APIA)
suma de 365 milioane de lei, reprezentând prima tranșă pentru
acordarea Plăţilor Naţionale Directe Complementare (CNDP)
pentru sectorul zootehnic. Din
suma totală, aproximativ 269,5
milioane lei reprezintă prima
pe exploataţia de bovină. De
acest sprijin financiar beneficiază 227.219 crescători de bovine,
cu un efectiv de aproximativ 1,3
milioane de capete. De asemenea, din suma transmisă de către
MAPDR, circa 95,5 milioane
lei reprezintă prima pe cap de animal, pentru specia ovine/caprine. De acest sprijin financiar
beneficiază 44.248 de fermieri, cu un efectiv de 6,3 milioane de capete. Plăţile Naţionale Directe
Complementare (CNDP) se acordă sub forma primei pe exploataţie, pentru specia bovină, respectiv primei pe cap de animal, pentru specia ovine/caprine.
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Urez tuturor locuitorilor
comunei Lenauheim care
poartă numele Mihail și
Gavril, Andrei și Nicolae
un sincer “La mulţi ani!”
Primar Ilie Suciu

CĂSĂTORII
Florian Liviu- Ilie cu Popescu Veronica în data de
16.11.2009
Casă de piatră !

Extindere reţea apă
Primăria Lenauheim a
achiziţionat ţevile necesare
extinderii reţelei de apă în
două localităţi ale comunei. Este vorba de Bulgăruș și Grabaţ, unde reţeaua
actuală se va prelungi cu
2000 metri, respectiv 1000
de metri. Investiţia va fi realizată cu forţe proprii, finanţarea fiind asigurată de
CJT și CL Lenauheim.

DECEDAȚI
Marian Elena- născută în
20.05.1937, decedată în
09.11.2009
Condiţa Elisabeta- născută
în 12.04.1937, decedată în
06.11.2009
Ponici Valentin- născut
în 02.01.1969, decedat în
15.11.2009
Dumnezeu să îi odihnească
în pace!
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