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Se poate și așa!
ACŢIUNE CU VOLUNTARI LA GRABAŢ
Sâmbătă, 10 iulie, autorităţile locale și grăbăţenii au
decis să igienizeze marginile
șoselei ce duce din Grabaţ la
Jimbolia. Acţiunea de muncă voluntară a fost prima de
acest gen după mulţi ani de
zile.
50 de localnici, bărbaţi, femei, tineri, în frunte cu primarul Ilie Suciu, au sosit
de dimineaţă la intrarea în
localitate dinspre Jimbolia.
Echipaţi cu motocositori,
greble, drujbe, lopeţi s-au împărţit în mai multe grupe. Unii au tăiat vegetaţia ierboasă
și lăstărișul de pe ambele laturi ale drumului. O grupă s-a ocupat de curăţarea, de crengile uscate, a pomilor de pe marginea șoselei. Alţii au încărcat resturile vegetale într-un
tractor cu remorcă al unuia dintre localnici. Munca a durat până spre orele prânzului, cei
prezenţi fiind deciși să mai organizeze, și pe viitor, acţiuni similare. „Ţin să mulţumesc
grăbăţenilor pentru participare. Au dat dovadă că le pasă de modul cum arată localitatea
în care trăiesc” spune primarul Ilie Suciu.

Promisiuni onorate
Acum două luni, Constatin Ostaficiuc, președintele CJ Timiș, a fost prezent în mijlocul
aleșilor locali și locuitorilor din comuna Lenauheim. Cu acel prilej s-au dezbătut o serie de
aspecte ce ţin de viitorul comunei, problemele care-i frământă pe locuitorii din Lenauheim,
Grabaţ și Bulgăruș și care pot fi rezolvate prin implicarea CJT. Unul din punctele atinse
a ţinut de reparaţiile la drumurile dintre satele componente sau cele care leagă comuna de
drumurile naţionale și europene din zonă. Președintele CJT a promis locuitorilor că, în cel
mai scurt timp, vor fi alocate resurse pentru asfaltări. „Promisiunea pe care am făcut-o la
Lenauheim privind demararea lucrărilor la drumuri a fost onorată. S-a
asfaltat deja drumul dintre Lenauheim și Bulgăruș. Cum și drumul
dintre Bulgăruș și Satul Nou a fost modernizat, din fonduri judeţene,
acum doi ani, legătura din Lenauheim spre Lovrin este complet reabilitată. În prezent se lucrează la drumul dintre Grabaţ și Jimbolia.
Tot în acest an ne-am propus să demarăm lucrări de plombare cu
mixtură asfaltică pe DJ 594 Lovrin- Gottlob- Grabaţ și pe DJ
594 B Grabaţ- Lenauheim. De asemenea, tot pe DJ 594,
se vor executa, după operaţiunile de plombare a drumului,
lucrări de stropiri succesive cu emulsie și criblură” spune
Constatin Ostaficiuc, președintele CJ Timiș.

Editorial
Ilie Suciu

O sâmbătă altfel
Comunitatea din Grabaţ a
decis să iasă la muncă voluntară pentru a face curăţenie
în localitate. Asta și pentru
că Primăria nu are bani suficienţi pentru acest gen de
acţiuni. În urma discuţiilor
avute cu locuitorii, am căzut
de acord ca, în a doua sâmbătă a lunii iulie, să igienizăm una din intrările în sat.
Nu s-a hotărât câte persoane
sau cine să vină. S-a stabilit
doar o oră de întâlnire și ce
unelte să aducă fiecare de
acasă. M-am bucurat să constat că a fost o bună participare, că grăbăţenii au înţeles
că acest concept de muncă
voluntară nu ţine exclusiv
de un regim trecut de tristă
amintire. Poate că cel mai
important aspect a fost acela
că oamenii se implică în astfel de acţiuni. Ei au lăsat treburile din gospodării pentru
a munci împreună (cu unelte
și utilaje proprii, pe cheltuiala lor) pentru localitatea
în care trăiesc. E o dovadă
de spirit civic a unor oameni
gospodari. Personal, îmi
doresc ca și la Lenauheim și
Bulgăruș să aibă loc asemenea acţiuni. Iniţiativa trebuie
să vină din comunitate, de la
locuitori și aleșii locali.

ÎN SLUJBA COMUNITĂŢII

Serviciul de pompieri voluntari
al comunei Lenauheim

Suntem în plină campanie de recoltat
păioase. Este perioada când, neglijenţa celor care sunt angrenaţi la muncile
câmpului poate duce la incendii în lanurile de grâu sau extinderea lor în celelalte
culturi. De aceea, Primăria și pompierii
voluntari din cadrul SVSU al comunei
Lenauheim ţin să amintească agricultorilor câteva reguli de prevenire a incendiilor în lanurile de grâu și aspecte
legate de arderea miriștilor.
MĂSURI DE PREVENIRE A
INCENDIILOR ÎN LAN

n izolarea lanurilor faţă de drumuri,
păduri, căi ferate care le înconjoară
cu fâșii arate cu lăţimea de minim
20m
n parcelarea suprafeţelor mari de teren
cultivate cu cereale păioase, pentru
evitarea propagării incendiilor la celelalte suprafeţe
n fumatul pe utilajele și mașinile agricole este interzis la recoltat
n paiele se strâng în maxim 1-2 zile de
la recoltare
n lucrările de reparaţii ale mașinilor
agricole și alimentarea acestora cu

carburanţi se face numai în locuri
special amenajate, la o distanţă de
cel puţin 100 de metri faţă de suprafeţele unde nu s-a recoltat

CAUZELE PRINCIPALE ALE
INCENDIILOR ÎN LAN
n fumatul
n focul deschis
n iluminatul cu flacără deschisă
n acţiune intenţionată
n neinstruirea personalului ce participă la campania de recoltare
Arderea vegetaţiei uscate și a
resturilor vegetale se execută cu
respectarea următoarelor prevederi
generale:
n condiţii meteorologice fără vânt;
colectarea în grămezi a vegetaţiei
uscate și a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi
controlată; executarea arderii în zone
care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii și
să nu afecteze reţelele electrice, de
comunicaţii, conductele de transport
gaze naturale, produsele petroliere ori
alte bunuri materiale combustibile;

curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o
distanţă de 5 m; desfășurarea arderii numai pe timp de zi; asigurarea
mijloacelor și materialelor pentru stingerea eventualelor incendii; supravegherea permanentă a
arderii; stingerea totală a focului
înainte de părăsirea locului arderii;
interzicerea acoperirii cu pământ a
focarelor.
În zona de siguranţă a căii ferate, vegetaţia uscată și resturile vegetale se curăţă obligatoriu de proprietarii de drept
a terenurilor. Zona de siguranţă a drumurilor naţionale și judeţene se curăţă obligatoriu de către administratorii
acestora și, după caz, de proprietarii de
drept a terenurilor.

Pentru o comună îngrijită

Despre curăţenia pe pășuni

Având în vedere obligaţiile și răspunderile ce revin
cetăţenilor în legătură cu
gospodărirea și înfrumuseţarea localităţii, stabilite de O.G. nr. 21/2002,
vă rugăm a proceda la
realizarea următoarelor
acţiuni:
nExecutarea lucrărilor de săpare și amenajare și rigolelor
din faţa caselor;
nAmenajarea și înfrumuseţarea rondourilor de flori;
nÎntreţinerea și văruirea pomilor;

Consiliul local al comunei Lenauheim a stabilit normele
privind activitatea de organizare, administrare si exploatare a pășunilor comunale, aflate în proprietatea comunei
și în administrarea Primăriei comunei Lenauheim. Modul cum trebuie efectuată curăţenia pe pășuni de către
proprietarii de animale este unul dintre aspectele conţinute de aceste norme. Pentru întreţinerea și îmbunătăţirea pășunii, toţi crescătorii de animale, care au animalele la pășunat, vor executa prestaţii exprimate în zile de
muncă, după cum urmează: o zi pentru un cap bovină/
cabalină; o zi pentru fiecare 10 oi. În cazul neexecutării
acestor zile de muncă pe pășune, crescătorii de animale
vor avea obligaţia de a plăti la casieria primăriei contravaloarea acestora, o zi de muncă având costul de 40 lei.

Conducerea primăriei vă mulţumește pentru înţelegere!
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“Muguri de tezaur” - ansamblul
de dansuri din Lenauheim
Lenauheimul, sat în inima pustei bănăţene, cu lanuri mănoase și oameni harnici, încearcă să-și păstreze datinile și
obiceiurile strămoșești. Oameni veniţi
din toate colţurile ţării au găsit aici o
oază de liniște prielnică creșterii și educării copiilor în spiritul dragostei pentru tradiţia, portul și jocul bănăţean.
Șansa copiilor din Lenauheim o reprezintă descoperirea harului fiecăruia
din cea mai fragedă vârstă a copilăriei.
Așa s-a ajuns la formarea unei echipe
de dansuri populare în cadrul Școlii cu
clasele I-VIII Lenauheim.
La început au fost serbările școlare,
manifestări care au reprezentat mijloace de descoperire a înclinaţiilor artistice ale fiecăruia. Observând că, un
număr mare de elevi din școală, manifestă dragoste pentru jocul popular
bănăţean, profesoarele Sandu Violeta
și Cabău Daniela au luat hotărârea, în
anul 2007, să înfiinţeze o echipă de dansuri populare. Prima apariţie scenică a formaţiei de dansuri a avut loc la Căminul Cultural
Lenauheim, cu ocazia sărbătoririi zilei de 8 Martie. Părinţii copiilor au fost cei care le-au fost alături și au asigurat costumele
populare necesare. Bucurându-se de aprecierea publicului, activitatea echipei a continuat. A urmat participarea la Festivalul ,,Lada
cu zestre”, organizat de Centrul de Cultură și Artă al judeţului Timiș, unde s-a a obţinut performanţa calificării până la faza
judeţeană, micii dansatori evoluând în costume populare achiziţionate de Primăria Lenauheim. În același an, echipa de dansuri
a participat la cel mai important eveniment cultural și spiritual din viaţa satului nostru- Ruga- unde au prezentat un obicei de
nuntă din Banat. În anul 2008, echipa de dansuri și-a continuat activitatea participând la ,,Lada cu zestre” (unde a obţinut aceeași
performanţă ca cea din anul anterior). De asemenea, a onorat invitaţiile la Zilele Igrișului, Sărbătoarea portului popular de la Becicherec și a fost prezentă, cu un obicei de Rugă, la Sărbătoarea satului. Munca membrilor echipei a dat roade prin faptul că și alţi
elevi talentaţi și iubitori ai jocului popular li s-au alăturat la Ruga satului din 2009. În acest an echipa a fost prezentă la emisiunea
postului de televiziune Europa Nova -,,Asta-i primarul nost”, la invitaţia primarului Ilie Suciu. Toţi cei dornici să se perfecţioneze
în tainele jocului popular au beneficiat timp de două luni de îndrumarea unui coregraf plătit de Primăria Lenauheim. Cele două
echipe formate, între timp, au participat din nou la ,,Lada cu zestre” ajungând până la faza judeţeană.

NE MÂNDRIM CU EI!
Ne fac cinste și ne mândrim cu acești tineri păstrători și continuatori ai tradiţiilor românești: Bibu Andreea, Cabău
Adrian, Ciurea Florentin, Crăciunean Iulia, Dobra David, Hapău Ancuţa, Hapău Victoria, Inași Denis, Mateșan
Bogdan, Mateșan Paul, Merscham Darius, Merscham Denis, Nicola Angelo, Nicolăică Alice, Pavel Iasmina, Pârvu
Paul, Radomir Roxana, Sburlea Oana, Sîrbescu Silvia, Șandor Denisa, Ţurcă Narcisa.

Romii din comuna Lenauheim și proiectele europene
Agenţia Naţională pentru Romi este o structură guvernamentală de reprezentare a romilor în plan naţional. În luna iunie,
aceasta a organizat un seminar la care au fost prezenţi și reprezentanţi de la mai multe primării din ţară. Comuna Lenauheim
a fost reprezentată de către Mihaela Uliţa, referent social la primărie. “ Agenţia Naţională pentru Romi are ca obiect de activitate implementarea diverselor politici publice pentru romi. Instituţia derulează, la nivel naţional, șase proiecte pentru romi.
La seminar s-a decis ca, printre alte localităţi din ţară, comuna noastră să fie una dintre cele în care se vor concretiza o parte
din aceste proiecte. Este vorba de două programe ce vizează formarea reţelei naţionale de experţi romi și includerea romilor în
muncă. Este posibil ca, în scurt timp, la noi în comună să fie demarată o investiţie în care romii să aibă locuri de muncă” spune
Mihaela Uliţa.
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Fie ca Sf. Ilie să vă aducă
o ploaie de bucurii alături
de cei dragi. Urez tuturor
tizilor mei din comuna
Lenauheim, care poartă
numele de Ilie, un sincer
“La mulţi ani!”.

LA KARLSRUHE

Fotbal cu șvabii din Lenauheim
La începutul lunii iunie, a
avut loc la Karlsruhe, tradiţionalul turneu de fotbal a Asociaţiei Șvabilor din Lenauheim stabiliţi în Germania
–Heimatsortsgemeinschaft
(HOG). La întrecere au participat trei echipe de seniori și Echipele participante la turneu; Foto: Jürgen Griebel
două de copii. După terminarea competiţiei sportive, spectatorii prezenţi și jucătorii au putut afla vești de acasă citind ultimele ediţii tipărite ale Monitorului primăriei Lenauheim.
Meciurile s-au desfășurat la compexul sportiv “TuS Neureut”. La turneu au participat trei echipe
de seniori: Karlsruhe-Lenauheim; Schwenningen-Lenauheim și Lenauheimeni, cărora li s-au
adăugat și două echipe de copii. Învingătoarea turnelului a fost echipa Schwenningen-Lenauheim, urmată de Karlsruhe-Lenauheim, locul trei fiind ocupat de Lenauheimeni. Dincolo de
latura sportivă, competiţia a fost un prilej de întâlnire a comunităţii șvabilor din Lenauheim.
Dupa terminarea meciurilor a urmat… distracţia. Gazdele din Karlsruhe, sub conducerea lui
Helmfried Klein, vicepreședinte al HOG Lenauheim, au pregătit bunătăţi ca...acasă, la Lenauheim, atât pentru spectatori cât și pentru participanţi. Președintele HOG Lenauheim, Werner Griebel, a rostit cuvinte de salut celor prezenţi, vorbind mai apoi despre teme actuale ale
asociaţiei. După intervenţia sa, Peter-Heinrich Taugner, referentul sportiv al asociaţiei șvabilor
originari din Lenauheim, a acordat cupa echipei câștigătoare și diplome pentru cel mai bun
jucător al turnelui, golgheterului competiţiei și celui mai tânăr jucător. Nu a lipsit nici muzica
de voie bună, asigurată de DJ Geri din Karlsruhe, petrecerea prelungindu-se pînă seara târziu.
“Mulţumim organizatorilor pentru această zi minunată pe care am sărbătorit-o împreună. Dorul
de locurile natale este viu în sufletele noastre. Am vorbit între noi despre ce putem face să ajutăm
localitatea din care am plecat acum mulţi ani, am pus la punct o serie de detalii organizatorice
privind vizitele pe care le vom face la Lenauheim. Toţi cei prezenţi la reuniune au putut să afle
mai multe despre ce se întâmplă acasă din paginile Monitorului de Lenauheim, ei având, pe
mese, ultimele ediţii tipărite ale publicaţiei comunei noastre” spune Werner Griebel, președintele HOG Lenauheim.
CRONICA FOTBALISTICĂ
UNIREA GRABAŢ
Echipa de fotbal din Grabaţ a terminat pe
locul VI, ediţia 2009-2010 a campionatului
judeţean Timiș, seria a I-a. În ultima etapă,
grăbăţenii a surclasat cu scorul de 6-0 echipa
Mureșul Igriș. Linia de clasament a echipei
din Grabaţ la sfârșitul returului este următoarea: 30 meciuri jucate; 13 victorii; 6 egaluri; 11
înfrângeri; golaveraj pozitiv 70 goluri marcate- 67 goluri primite; număr de puncte: 45. În
seria în care a evoluat echipa din Grabaţ pe
primul loc s-a clasat Unirea Sânnicolau Mare
(76 de puncte), urmată pe podium de Spartak
Gottlob (73 de puncte) și Tricoul 1 Iunie timișoara (57 de puncte). Au retrogradat Igriș,
Lovrin și Variaș.
HOG LENAUHEIM
Echipa de fotbal din Lenauheim a terminat
pe locul 10, ediţia 2009-2010, în seria I-a a
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campionatului “Promoţie”. Linia de clasament
a echipei la sfârșitul returului este următoarea:
22 meciuri jucate; 7 victorii; 3 egaluri; 12 înfrângeri; golaveraj: 38-49; număr de puncte:
24. În seria în care a evoluat echipa din Lenauheim pe primul loc s-a clasat Beba Veche
(50 de puncte), urmată pe podium de Nerău
II (44 de puncte) și Tomnatic (57 de puncte).
Pe ultimele trei locuri din clasament s-au situate formaţiile din Lenauheim, Comloșu Mic
și Călacea.
STEAUA ROȘIE BULGĂRUȘ
Echipa de fotbal din Bulgăruș a terminat pe
locul 9, ediţia 2009-2010, în seria I-a a campionatului “Promoţie”, aceeași serie în care au
evolota vecinii din Lenauheim. Din cele 22 de
partide disputate, bulgăreșenii au înregistrat
opt victorii, două egaluri și 12 înfrângeri, adunând un total de 26 de puncte. Golaverajul a
fost unul negativ: 38 goluri marcare, 52 goluri
primite.

Primar
Ilie Suciu

CĂSĂTORII

Bukva Arpad- Dragoș cu
Strava Lucreţia- Luminiţa
în data de 02.07.2010
Le dorim “Casă de piatră!”

Sf. Mare Prooroc Ilie
La data de 20 iulie, Biserica Ortodoxă Română sărbătorește ridicarea la cer a
Sfântului Mare Proroc Ilie,
Tesviteanul. Este considerat ocrotitorul recoltelor și
a rămas în istoria Bisericii
Ortodoxe ca un exemplu de
credinţă și curaj demn de
urmat. Biserica Ortodoxă îi
aduce multă cinstire, pentru că este pomenit ca mare
bărbat și erou al credinţei.
Fiii Bisericii Ortodoxe Române au o evlavie profundă
pentru acest sfânt făcător
de minuni. Există tradiţii
populare diferite din toate
zonele geografice ale Românei, încât unitatea este
cinstea deosebită care i se
cuvine profetului Ilie. Oamenii cred că atunci când
se întâmpla fenomene meteorologice spectaculoase,
Ilie de fapt traversează cerul
cu căruţa lui de foc, pentru
a ne ocroti. El este mereu
și mereu în slujba binelui.
Dreptatea si autoritatea
precumpănesc în raport cu
alte virtuţi ale sfinţilor Noului Testament. Fiind unul
dintre Profeţii evrei, Biserica Ortodoxă îl cunoaște sub
numele de Sfântul Mare
Prooroc Ilie Tesviteanul.

DECEDAȚI
Dan Lucreţia, născută în
data de 18.12.1930, decedată la data de 09.07.2010
Dumnezeu s-o odihnească
în pace!

