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Învăţământul din comună prioritate a administraţiei locale

Conducerea primăriei, alături de consilierii locali, are grijă ca elevii din comună
să înveţe în condiţii cât mai bune. Pentru
cele trei şcoli şi grădiniţe s-au alocat bani
de la bugetul local pentru lucrări de igienizare sau reabilitare. Un aspect deosebit de
important pentru elevi, dascăli şi părinţi
este că în comuna Lenauheim nu vor f i
reduceri de norme la profesori. Acest lucru
înseamnă că nu se va desf iinţa nici o clasă
iar elevii vor urma cursurile în şcolile din
localităţile lor.
Recent, la şcoala clasele I- VIII din Lenauheim au fost terminate lucrările de schimbare a
reţelei electrice şi de iluminat. Au fost montate instalaţii electrice moderne şi corpuri de
iluminat noi. La şcoala din Grabaţ au fost înlocuite uşile la trei săli de clasă, iar la grădiniţa
din Lenauheim s-a zugrăvit sala de mese. „Colaborarea cu primăria şi Consiliul Local este
foarte bună. Fie că a fost vorba de lucrări de
reparaţii sau alocări de fonduri pentru formaţia de dansuri populare, am găsit mereu receptivitate la solicitările noastre” spune profesorul
Irina Ardeleanu, directoarea şcolii din Lenauheim. „Am fost alături de dascăli şi elevi ori de
câte ori ni s-a cerut sprijinul. Am reuşit să realizăm câteva lucrări necesare la şcoli ori grădiniţe. Aşa aminti, în acest sens, doar realizarea
sistemului de încălzire centrală la grădiniţele
din Lenauheim şi Grabaţ sau amenajarea unui
parc pentru cei mici la Grabaţ. De Sfintele

Paşti şi de Crăciun, alături de Consiliul Local,
am distribuit, la circa 900 de copii, pachete cu
cadouri. De asemenea, la festivităţile de sfârşit
de an şcolar au fost felicitaţi atât premianţii
cât şi profesorii şcolilor din cele trei localităţi
ale comunei. Pentru elevii de liceu navetişti la
Jimbolia şi Lovrin am pus la dispoziţie un microbuz şcolar. Vom continua să sprijinim şi în
acest an şcolile şi grădiniţele” spune primarul
Ilie Suciu.

Elevii după ore

Cabinetul de informatică a şcolii din Lenauheim este gazda cercurilor de istorie, literatură şi religie. Periodic, fiecare
clasă din şcoală participă la activităţi extraşcolare în acest
cabinet: concursuri de poezii şi aniversarea unor sărbători
istorice. În şcoală, o parte din elevii clasei a VIII-a fac parte
din formaţia de dansuri populare „Fiii satului”, ansamblu
premiat la concursul judeţean „Lada cu zestre”.

Editorial

Ilie Suciu

De Ziua Femeii

Merită tot respectul nostru, al
bărbaţilor. Fie că sunt mame, fiice,
soţii sau chiar soacre au contribuit, în felul lor, la evoluţia fiecăruia
dintre noi dar şi a comunităţii în
care trăim. La începutul lunii lui
Mărţişor, doamnele şi domnişoarele vor fi în atenţia tuturor. Sunt
zilele lor, în care, noi, bărbaţii,
trebuie să le dovedim femeilor
din viaţa noastră cât de mult înseamnă şi cât sunt de importante
pentru noi. Zilele de 1 Martie şi 8
Martie, sunt cele mai bune ocazii
pentru ca ele să ştie că, au acolo,
în inimile şi în sufletele noastre, un
colţişor numai al lor. Un colţişor în
care nu mai există orgolii şi mândrii trecătoare, în care, dincolo de
cum ne ştiu ele în viaţa de zi cu zi,
cu bune şi rele, suntem cu toţii tineri şi frumoşi, buni şi înţelegători.
Urez, tuturor doamnelor şi domnişoarelor comunei Lenauheim,să
aibă parte de sănătate şi fericire
alături de cei dragi.
La Mulţi Ani!

CJT sprijină învăţământul timişean

Sistemul de învăţământ timişean rămâne o prioritate pentru administraţia judeţeană.
Numai în anul trecut, din bugetul Consiliului Judeţean Timiş (CJT) a fost alocată suma
de peste 23 milioane de lei pentru învăţâmântul special din judeţ. La această sumă se
mai adaugă 11 milioane pentru programul “laptele
si cornul” şi peste 12 milioane pentru asistenţa socială în învăţământul preşcolar şi primar, adică un
total de 44,4 milioane lei alocaţi învăţământului
din judeţ. În ceea ce priveşte şcolile din comunele şi
satele Timişului, acestea vor fi sprijinite, ca şi anul
trecut, de către primării, prin fonduri de la bugetele
locale sau de la CJT. Indiferent de localitate, procesul de învăţământ trebuie să se deruleze în cele mai
bune condiţii, iar administraţia judeţeană, alături
de Inspectoratul Şcolar Judeţean, va veghea ca acest
lucru să aibă loc.

Cu ocazia zilei de 8 Martie, Primăria
şi Consiliul local Lenauheim,
urează tuturor doamnelor şi
domnişoarelor din comună să aibă
parte numai de bucurii şi toate
zilele din an să fie asemenea
acestei zile speciale.
La Mulţi Ani!

Hotărâri
ale CL
Lenauheim

În şedinţa desfăşurată
în data de 28 ianuarie, consilierii locali
au adoptat un număr
de şapte hotărâri. Prima dintre ale a vizat
folosirea fondului de
rulment din casieria
primăriei.
Printr-o
altă hotărâre s-a aprobat statul de funcţiuni
al primăriei pe anul
2010. De asemenea,
consilierii au aprobat
numărul de asistenţi
personali a persoanelor cu handicap
încadraţi la primăria
Lenauheim. S-a mai
decis întabularea unui
teren în suprafaţă de
0,06 hectare din extravilanul localităţii
Grabaţ, atribuirea în
folosinţă localnicului
Sângeorzan
Dănuţ
Daniel a unui teren
de 500 metri pătraţi
pentru
construirea
de locuinţe şi planul
de achiziţii publice
pentru acest an. Ultima hotărâre luată în
cadrul şedinţei a fost
cea privind aprobarea
achiziţiei, din bani de
la bugetul local, a unei
maşini de colectare a
deşeurilor menajere şi a
unui număr de 400 de
europubele cu capacitatea de 120 de litri.
2

Comuna noastră va avea propriul
serviciu de salubritate
Serviciul de salubritate a fost înfiinţat de către
Primărie şi va deveni operaţional începând cu
luna martie. Prin hotărârea Consiliului local
au fost achiziţionate 900 de europubele şi o
autogunoieră. Europubelele vor fi distribuite
gratuit pe numere de casă, locuitorii având
obligaţia de a încheia contracte de colectare
a gunoiului menajer cu primăria Lenauheim.
De menţionat că, în paralel cu sistemul de colectare a deşeurilor prin europubele, va funcţiona şi colectarea prin containerele instalate,
în cursul anului trecut, în fiecare dintre cele
trei localităţi componente. „Fac un apel la
toţi locuitorii comunei să nu distrugă containerele sau europubelele de gunoi. Cei care
observă că modul de depozitare a deşeurilor
nu se face în mod civilizat sunt rugaţi să ne
anunţe la primărie, fie telefonic, fie printr-o
scrisoare pe care o pot depune la cutia de sugestii şi reclamaţii. S-au făcut eforturi financiare
pentru înfiinţarea serviciului de salubritate şi dorim ca, pe raza comunei, curăţenia să fie păstrată
cu sfinţenie” spune primarul Ilie Suciu.

Cum facem compostul?
Metoda de obţinere a compostului este foarte simplă. Resturile menajere, iarba, frunzele copacilor, cojile de cartof
sau de ouă chiar şi lemnul sau rumeguşul se depozitează, undeva lângă grădină, într-un container, o lădiţă de lemn
sau chiar pe pământ. Resturile se vor transforma, prin intermediul microorganismelor, într-un produs ce se poate
folosi ca şi îngrăşământ în grădină sau la vie, dar sub nici o formă să nu fie aruncat în stradă. Compostul gata format
este închis la culoare, miroase a pământ, şi are bucăţi de frunze ori paie nedescompuse. Compostul care se foloseşte
la semănatul seminţelor trebuie să fie foarte bine descompus, pentru că microbii din amestec pot ataca şi seminţele
încolţite.

Nu risipei de apă!

În comuna noastră, există peste 700 de locuitori branşaţi la reţeaua
de apă. De întreţinerea acesteia se ocupă administraţia locală, CL
Lenauheim alocând fonduri pentru reparaţiile curente la puţurile
forate ori la sistemul de aducţiune, extinderi, etc. În toate localităţile comunei au fost montate zeci de cişmele amplasate pe străzi. În
acest an, se preconizează că reţeaua de apă va fi extinsă la Bulgăruş
şi la Grabaţ cu circa 5.000 de metri liniari. O problemă deosebită
de exploatare ridică reţeaua de apă din localitatea Lenauheim.
Aceasta este veche de circa 10 ani, existând riscul ca sistemul de
conducte să sufere fisuri. Din acest motiv, administraţia locală va
fi nevoită să aloce fonduri suplimentare pentru întreţinerea reţelei
din Lenauheim. Pentru o cât mai bună utilizare a resurselor de
apă, CL Lenauheim recomandă locuitorilor să nu risipească apa
la cişmele ori cea utilizată în gospodării.
Cum putem economisi apa?
• un robinet defect risipeşte 20.000 de litri de apă anual. Verifică instalaţia de apă!
• folosiţi maşina de spălat doar dacă aveţi o cuvă plină. Economisiţi apa!
• instalaţi capete de duş cu debit redus de apă!
• înlocuieşte rezervorul de apă vechi din toaletă cu unul nou
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Club Femina la Grabaţ

Anul trecut, în
luna octombrie,
un grup de doamne din Grabaţ au
decis să înf iinţeze primul club
“Femina”
din
comuna noastră.
Organizaţia are
ca scop principal
ajutorarea persoanelor aflate în
situaţii dif icile.

25 de femei din
Grabaţ au pus
bazele clubului care îşi doreşte să promoveze acţiuni caritabile. “Am
dorit ca prin activităţile noastre să venim în sprijinul bătrânilor singuri
şi copiilor aflaţi în dificultate. De Crăciun le-am împărţit acestora cadouri, în valoare de 50 de lei fiecare. Ca să adunăm fondurile pentru
achiziţionarea pachetelor am organizat un bal caritabil, în cadrul căruia
participanţii au sponsorizat, fiecare după posibilităţi, acţiunea noastră.
Vom organiza acţiuni asemănătoare şi de 8 martie, dar nu pot da amănunte deoarece doresc să fie o surpriză” spune doamna Maria Suciu,
preşedinta clubului “Femina”. Reuniunile membrelor clubului au loc în
fiecare joi după masă, la Grabaţ. Pe viitor, pe lângă acţiunile caritabile,
clubul doreşte să promoveze manifestări culturale şi distractive, prezentări de modă, concursuri culinare, participări la acţiuni de protecţie a
mediului şi înfrumuseţare a localităţii etc.

Am intrat
în Postul Paştilor
În 15 februarie,
creştinii ortodocşi încep Postul
Paştilor, până în
data de 3 aprilie,
iar duminică, în 4
aprilie, vor sărbători Învierea Domnului. În 2010, creştinii catolici
şi cei ortodocşi vor sărbători Paştele în aceeaşi
zi. Postul Paştilor, adică postul dinaintea Învierii
Domnului, este cel mai lung şi mai aspru dintre
cele patru posturide durată ale Bisericii Ortodoxe. El a fost rânduit ca un mijloc de pregătire
trupească şi sufletească a credincioşilor pentru
întâmpinarea cu vrednicie a Patimilor şi a Învierii
Domnului. Este timpul în care se spovedesc ce
mai mulţi credincioşi, în vederea împărtăşirii din
ziua Paştilor. Pentru creştinii ortodocşi, în post
sunt interzise alimente pe bază de carne, ouă,
lapte şi untdelemnul, excepţie face doar ziua ce
25 martie, Bunavestire, când este dezlegare la
peşte. Sunt oprite, de asemenea, nunţile şi serbarea zilelor onomastice.

Sărbătorile lunii lui Mărţişor
1 şi 8 martie
La începutul lunii, doamnele şi domnişoarele vor f i în atenţia tuturor. Sunt zilele lor, în
care, noi, bărbaţii, trebuie să le dovedim femeilor din viaţa noastră cât de mult înseamnă şi
cât sunt de importante pentru noi.

Şnurul de mărţişor, alcătuit din două fire de lână răsucite, colorate în alb şi roşu, reprezintă unitatea contrariilor: vară-iarnă, căldură-frig, fertilitate-sterilitate, lumină-întuneric. Şnurul era fie legat la mână, fie purtat în piept. În trecut, acesta se purta de la 1
martie până când se arătau semnele de biruinţă ale primăverii: se auzea cucul cântând,
înfloreau cireşii, veneau berzele sau rândunelele. Atunci, mărţisorul se lega de un trandafir sau de un pom înflorit, ca să aducă
noroc sau era aruncat în direcţia de unde veneau păsările călătoare. Unele legende populare spun că mărţisorul ar fi fost tors de
Baba Dochia în timp ce urca cu oile la munte. În zilele noastre, valoarea mărţişorului este dată doar de creaţia artistică.
Sărbătoarea de 8 Martie- Ziua femeii şi Ziua mamei
În această zi trebuie să fim alături de prietenele, soţiile sau mamele noastre. Mamele, în special, vor fi răsfăţate de 8 Martie de
către copii lor, cu urări, poezii şi flori. Nu numai bărbaţii se pregătesc pentru această zi ci şi femeile. Ele vor fi în centrul atenţiei,
şi prin urmare trebuie să arate bine, să strălucească ca o floare de primăvară!
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Activităţile HOG Lenauheim
pentru anul 2010

Asociaţia Şvabilor din Lenauheim stabiliţi în Germania –Heimatsortsgemeinschaft (HOG) Lenauheim
a stabilit calendarul activităţilor pe anul 2010. Cea
mai importantă activitate
va f i participarea la sărbătoarea “Fiii satului” care se
va ţine, în luna septembrie,
la Lenauheim.

În luna martie, Werner Griebel, preşedintele
HOG Lenauheim, va sosi
la Lenauheim, pentru a
purta discuţii cu primarul
Ilie Suciu şi viceprimarul
Tudorel Cioablă despre
organizarea evenimentului
“Fiii satului”. Manifestarea
va avea loc în 3,4 şi 5 septembrie, la Lenauheim. Tot
în luna lui mărţişor, este
prevăzută, între 13 şi 14
martie, în oraşul german
Ulm, consfătuirea preşedintilor HOG din Banat.
O lună mai târziu, va avea
loc întrunirea Consiliului
de conducere a asociaţiei
şvabilor din Lenauheim
stabiliţi în Germania. Pentru luna mai, principala activitate a membrilor HOG
Lenauheim va fi participarea la întâlnirea şvabilor
bănăţeni. Evenimentul va
avea loc în data de 23 mai,
la “Messehallen Ulm” din
oraşul Ulm. La manifestare se preconizează că vor
fi prezenţi circa 10.000 de
participanţi. Ca şi anul trecut, membrii asociaţiei vor
participa la tradiţionalul
turneu de fotbal dotat cu
cupa HOG Lenauheim.
Meciurile se vor disputa
în data de 5 iunie, pe terenurile clubului TUS din
Karlsruhe, clubul TUS. Cel
4

Cluburi ale
tineretului la
Grabaţ şi Bulgăruş

În luna ianuarie, s-a deschis, în incinta căminului cultural din localitatea Lenauheim, Clubul tineretului. După iniţiativa tinerilor din
localitate, colegii lor din Grabaţ şi
Bulgăruş au decis să înfiinţeze cluburi similare şi în localităţile lor. În
cadrul cluburilor tinerii se vor putea întâlni, jucând tenis de masă,
şah, table, remy sau organizând
spectacole ori petreceri etc.

Recensământ
agricol în 2010

mai aşteptat eveniment la
care membrii HOG Lenauheim vor lua parte este
sărbătoarea “Fiii satului”.
Programul, care nu este
definitivat, va cuprinde mai
multe activităţi la care vor
participa atât localnicii dar
şi şvabii din Germania sosiţi în comuna natală. Debutul manifestărilor va avea
loc în data de 3 septembrie
şi va consta în
tăierea unui
porc după tradiţia străveche.
A doua zi este
programat un
simpozion la
muzeul Lenau
şi
depuneri
de coroane la
monumentul poetului
amplasat
în
faţa primăriei.
Pentru data de
5 septembrie
este prevăzută participarea membrilor
HOG Lenauheim la Ruga
satului, la sluj-
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ba de la biserica catolică şi
la depuneri de coroane în
cimitirul catolic din localitate. De Ziua Morţilor,
în data de 7 noiembrie, va
avea loc o ceremonie în cimitirul din Mannheim, la
monumentul şvabilor din
Banat. La sfârşitul anului,
tot la Manheim, membri
asociaţiei vor sărbători împreună Revelionul.

Începând din decembrie 2010 şi până
în ianuarie 2011, România va efectua
un nou recensământ agricol. Operaţiunea va consta în reactualizarea datelor
privind suprafeţele agricole existente,
efectivele de animale, sistemele de
irigaţii, numărul producătorilor agricoli şi nivelul de dotare al fermelor.
De asemenea, vor fi înregistrate toate
unităţile agricole, indiferent de tipul
de proprietate şi forma de organizare.
Conform normelor Uniunii Europene
din domeniul statistic, fiecare stat
membru trebuie să efectueze un recensământ general agricol o dată la
zece ani.
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/

DECEDAŢI

SUCIU NICOLAI în
19.01.2010
ZVUNCA NICOLETAMARIA în 25.01.2010
NICOLESCU GHEORGHIŢA în 29.01.2010
Dumnezeu să îi odihnească
în pace!

