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Ruga de Sf. Maria Mare sărbătoarea de suﬂet a grăbățenilor

Tineri în straie populare, tarabe cu mici, bere și jucării pentru micuţi, sute de localnici și
o atmosferă de sărbătoare. Așa
ar putea fi descrisă Ruga din
acest an de la Grabaţ, manifestare ce a avut loctimp de trei
zile: de vineri 13 august până
duminică 15 august 2010. De
cele trebuincioase slujbelor religioase de Hram s-a îngrijit
familia Ilie și Maria Suciu.
Petrecerile de Rugă au debutat vineri seara, când sute de
grăbăţeni s-au prins în joc pe
acordurile muzicii interpretate de formaţia Marius Nicola.
Dansul în compania aceleiași
formaţii a continuat și a doua
seară. Duminică, încă de dimineaţă, totul părea să anunţe o zi de mare sărbătoare. După
ora 8, grupuri, grupuri de localnici s-au îndreptat spre centrul localităţii, pentru a fi prezenţi
la slujba de Utrenie și la Sfânta Liturghie oficiate, cu prilejul Hramului bisericii, de către
preotul Valer Cioica. După clipele de smerenie petrecute în locașul de cult, grăbăţenii s-au
îndreptat spre casele lor, pregătindu-se pentru sărbătoarea Rugii. La ora 15, tinerii satului
îmbrăcaţi în costume populare și îndrumaţi de solista de muzică populară bănăţeană Gabriela Mierloi, au mers pe uliţele Grabaţului. În acordurile muzicii, alaiul a vestit începerea
Rugii. Emoţionaţi, grăbăţenii au mers din nou la biserică, pentru slujba de Vecernie. După
terminarea acesteia, în faţa bisericii, potrivit datinei, a fost sfinţit și tăiat colacul rugii. Apoi
a început tradiţionala horă, prilej cu care s-au anunţat nașii Rugii de anul viitor: Bădău
Victoria și fiul ei Bădău Marius. Petrecerea a început…Tarabele din centrul localităţii au
fost luate cu asalt. Mici, bere, pulpe la grătar, vată pe băţ- de toate pentru toţi, indiferent de
vârstă. Un spectacol reușit a susţinut ansamblul băcăuan “Florile din Cucuieţi”. Spre seară,
formaţia condusă de Stelian Lucuţă a dat startul la joc. Petrecerea grăbăţenilor a durat până
târziu în noapte. “Mă bucur că au fost așa de mulţi grăbăţeni la rugă. A fost o manifestare
reușită din toate punctele de vedere” spune primarul Ilie Suciu.

Cultura în atenţia CJT
Administraţia publică judeţeană alocă anual sume de bani pentru susţinerea
și promovarea culturii, prin „Agenda manifestărilor cultural-sportive și de
tineret”. Consiliul Judeţean Timiș (CJT) organizează licitaţia de proiecte
culturale și sportive, criteriile generale de selecţie fiind date de priorităţile
culturale stabilite prin Strategia culturală a judeţului Timiș. „În acest an,
CJT a sprijinit financiar primăria Lenauheim în organizarea unei faze
a Festivalului Lada cu Zestre. De asemenea, prin Inspectoratul Școlar
Judeţean, au fost susţinute o serie de acţiuni derulate de către școlile din
comună. Și pe viitor, în limita fondurilor disponibile, vom fi alături
de administraţia locală la alte manifestări culturale tradiţionale, înscrise în agenda culturală locală. Păstrarea tradiţiilor
populare ori promovarea tinerelor talente artistice trebuie să
preocupe deopotrivă administraţia judeţeană cât și cea locală” spune Constantin Ostaficiuc, președintele CJ Timiș.

Editorial
Ilie Suciu

Aspecte edilitare:
apa şi salubritatea
Anul trecut, la Grabaţ și Bulgăruș, s-au realizat 3.500
metri de reţea de apă iar în
acest an alţi 4.000 de metri.
Au fost investiţii semnificative pentru bugetul local, dar
în folosul beneficiarilor de
apă. În funcţie de posibilităţile financiare ale fiecăruia,
îi rog pe gospodarii cu reţea
de apă adusă în faţa casei să
execute branșarea la reţea.
Pentru ca serviciul de distribuţie a apei să fie eficient
din punct de vedere economic a fost nevoie de noi taxe
stabilite de către Consiliul
Local. Consider că noile tarife pentru apă sunt corecte,
la fel și cele stabilite pentru
serviciile de salubritate. Tarifele pentru apă și colectarea
deșeurilor menajere au fost
dealtfel aprobate și de către Consiliul Concurenţei și
de Consiliul Judeţean Timiș.
În curând se vor achiziţiona
pubele pe care le veţi primi
gratuit. De asemenea, se
vor încheia și contractele de
salubritate. Aș mai adăuga
un lucru important: sumele
colectate din tarifele pentru
apă și salubritate vor fi destinate exclusiv dezvoltării
celor două servicii.

Fiii satului emoția revederii
locurilor natale

 






Ajunsă la cea de-a patra ediţie, manifestarea “Fiii satului” este organizată de către Asociaţia Șvabilor din Lenauheim stabiliţi în Germania în cooperare cu primăria
comunei Lenauheim și cu biserica romano-catolică din
localitate. Manifestările vor avea loc între 4 -5 septembrie 2010, în cadrul acestora urmând a se comemora
și 208 ani de la nașterea poetului Nikolaus Lenau. De
asemenea, sărbătoarea va coincide cu Ruga satului prilejuită de Hramul bisericii ortodoxe.
Emoţii la revederea satului natal, amintiri din tinereţe,
lacrimi și jerbe de flori pentru rudele duse în ceruri, distracţie alături de localnici. Acestea ar fi, pe scurt, o parte
din cele ce îi vor copleși pe șvabii originiari din Lenauheim veniţi la sărbătoarea “Fiii satului”. Manifestările,
derulate pe parcursul a două zile, vor avea următorul
program:
Sâmbăta 04.09.2010
10.00 Primirea invitaţilor la muzeu
10.15- 11.30 Simpozion la care vor susţine referate primarul Ilie Suciu și Werner Griebel președintele HOG

Pe scurt, de la
Consiliul Local
și Primăria
Lenauheim
n Consiliul Local a aprobat
tarifele pentru activitatea
de salubrizare în comuna Lenauheim. Acestea
sunt următoarele: 4 lei/
lună pentru familie formată dintr-o persoană; 6 lei/
lună pentru familiile formate din două persoane;
10 lei/lună pentru familii-

le formate fin trei sau mai
multe persoane; 15 lei/lună
pentru firme. Tarifele se
aplică de la 1 iunie 2010.
n A fost aprobat de către
consilierii locali ai comunei
noastre și tariful de livrare
a apei potabile. Astfel, începând cu data de 1 iunie
2010, acesta este de 1,5 lei/
metrul cub de apă.
n Tranșa a doua pentru plata
impozitelor și taxelor locale este data de 30 septembrie 2010. După această
dată, se aplică penalităţi
de 0,1% pe zi din valoarea
debitului.
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Lenauheim/Asociaţia Șvabilor din Lenauheim stabiliţi
în Germania
11.30- 12.30 Depunerea de coroane la statuia poetului
Nikolaus
Lenau, la Mormântul eroilor de la biserica catolică și
cea ortodoxă
12.30 -13.30 Vizită la Muzeul Nikolaus Lenau
16.00 - Slujba la biserica ortodoxă prilejuită de Hramul
bisericii
18.00- 20.00 - Muzică și dans pe terasa căminului cultural
20.30 - Spectacol oferit de tinerii din Lenauheim, urmat de bal
Duminică 05.09.2010
10.00 -11.00 - Liturghie solemnă în biserica romanocatolică din Lenauheim
11.30 - Moment de reculegere în cimitirul catolic Lenauheim
15.30- 17.30 - Dupa masă distractiva cu formaţia “Donaufranken” și formatia de dansuri”Heiderose” din Biled
17.30 -18.00 - Program artistic susţinut de consătenii
din Germania și dansuri populare românești
n Toţi locuitorii care au semnat contracte de pășunat cu
primăria Lenaheim sunt
rugaţi să plătească, la biroul de impozite și taxe din
primărie, până la data de
30 septembrie 2010, a doua
tranșă a taxelor de pășunat.
n Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură
(APIA) anunţă că cererea
de acord prealabil pentru
acordarea ajutorului de
stat pentru motorina utilizată în agricultură poate
fi depusă și în intervalul
9 august - 10 septembrie
2010. Astfel, producătorii

agricoli care nu au depus
cererea de acord prealabil în
prima etapă, respectiv până
la data de28 iunie 2010, pot
depune cererea la Centrele
Judeţene ale APIA până la
data de 10 septembrie 2010.
Solicitanţii care depun cererea de acord în perioada
09 august - 10 septembrie
2010 pot beneficia de acciza redusă pentru motorina
achiziţionată și utilizată în
agricultură în trimestrele
trei și patru ale anului 2010.
Relaţii suplimentare se pot
afla de la biroul agricol al
primăriei Lenauheim.

Bulgăruș- prezent și viitor
Consilerii locali ce reprezintă, în prezent, bulgărușenii în Consiliul Local al comunei Lenauheim, și totodată posibili viitori reprezentanţi în CL al comunei Bulgăruș, dacă vor fi realeși de consătenii lor, au răspuns la câteva întrebări privind
viitorul localităţii lor. Aceste întrebări sunt următoarele:
CUM VEDEŢI DEZVOLTAREA VIITOAREI COMUNE BULGĂRUȘ?
CREDEŢI CĂ PRIMĂRIA BULGĂRUȘ SE VA PUTEA SUSŢINE FINANCIAR DIN TAXE ȘI IMPOZITE ?
CUM SE VA IMPLICA PRIMĂRIA BULGĂRUȘ ÎN SUSŢINEREA AGRICULTURII DIN LOCALITATE?
CUM VOR REZOLVA EDILII VIITOAREI COMUNE PROBLEMELE DE ORDIN SOCIAL?

IOSIF MĂRCUŞ

OVIDIU POPI

STRĂUŢ IOAN

1) Consider că Bulgărușul are un atu important:
infrastructura rutieră. În
ultimii doi ani s-a realizat
practic asfaltarea arterelor care leagă localitatea noastră de DN 6 (DE 70), cu
Sânnicolau Mare, respectiv de Jimbolia. Având drumuri de calitate s-au realizat premisele atragerii de
potenţiali investitori care pot genera locuri de muncă
în Bulgăruș. De asemenea, localitatea se poate dezvolta și printr-o mai bună gospodărire a resurselor
financiare atât ale comunităţii dar și a celor venite
dinspre CJT sau Guvern.

1) Viitoarea comună
Bulgăruș ar trebui să încerce să atragă sectoare
de activitate mai puțin
tradiționale în zonă, cum
ar fi implicarea în producerea energiei prin metode
neconvenționale: biogaz în parteneriat cu fermele de
suine dezvoltate în zonă, energie eoliană și energie
solară prin proiecte derulate cu fonduri europene
(un bun exemplu în acest sens îl oferă comunele limitrofe care au început deja accesarea de astfel de
proiecte).

1) Dezvoltarea sectorului
agricol poate fi șansa viitoarei comune Bulgăruș.
Mă refer la înfiinţarea de
centre de achiziţie, procesare și vânzare, o formă de cooperative, pentru ca,
pe de o parte, recoltele locuitorilor să aibă desfacere
asigurată iar, pe de altă parte, să genereze locuri de
muncă.

2) Sunt convins că viitoarea administraţie a comunei
Bulgăruș va putea să se susţină financiar din taxele și
impozitele locale. Firmele existente, dar și cele care
se vor înfiinţa, vor alimenta cu taxe bugetul local. O
importantă sursă de venit ar mai fi reprezintată și
de taxele aferente celor circa 3.000 hectare de teren
agricol ale localităţii.
3) Bulgărușul a fost și este un important bazin agricol
în zonă. Sunt convins că viitoarea administraţie se va
strădui să revigoreze sectorul legumicol, în special
pentru culturile de cartofi, ceapă și tomate. Cum s-ar
putea realiza aceasta? Prin atragerea de investitori
care să ridice depozite pentru păstrarea și desfacerea
legumelor. Respectivele investiţii pot creea locuri de
muncă și, implicit, bunăstare pentru localnici.
4) Primăria Bulgăruș va fi un partener real pentru
asociaţia “Hilfe fur Kinder” care patronează căminul
pentru copii abandonaţi. De asemenea, se va implica
pentru ajutorarea locuitorilor cu probleme sociale
reale, a celor care sunt în vîrstă și nu au rude, resurse
materiale și financiare. Nu vom accepta să fim induși
în eroare, așa cum, din păcate se întâmplă în multe
comune din ţară, de falși asistaţi sociali!

2) Ca și alte așezări din România , Bulgărușul suferă
la capitolul infrastructură, cum ar fi clădiri edilitare,
canalizare, drumuri asfaltate, etc. Toate aceste lucrări
înseamnă bani mulți, bani care cu greu se vor regăsi
prin bugetul local deoarece comunitatea va trebui să
susțină în primul rând administrația înființată și asta
nu va fi puțin. Soluții ar fi după părerea mea mai multe: una care ține exclusiv de zona politicului, care ar
trebui să realizeze o descentralizare în termeni reali
iar alte soluții se regăsesc în accesarea proiectelor
guvernamentale sau județene, ar mai fi și fondurile europene, dar pentru astea trebuie puțină știință
cum să le accesezi… sau măcar un promotor local .
3) Primăria Bulgăruș , dacă va dori să ființeze ,va
trebui să se implice în dezvoltarea zonei cu potențial
agricol Bulgăruș și nu numai. Un rol crucial va trebui
să îl aibă promotorul local: fără o persoană care să
caute , să încerce să convingă și să aducă investitori și
investiții în zonă zicala ” țara noastră e șucară și-are
bogății mișto” ar fi cam degeaba . Exemplul despre
cum se poate implica Primăria în viața agricultorilor
e dat o localitate vecină cu noi… are 7 litere și începe
cu G. Dacă n-o să știm cum, măcar avem după cine
copia.

2) Consider că primăria se va putea susţine financiar.
Evident, pentru proiectele mai ample de infrastructură va fi nevoie de ajutor. Va trebui schimbată și
mentalitatea oamenilor. Spun asta întrucât e nevoie
să copiem comportamentul de buni gospodari a etnicilor germani. Consiliul Local și primăria viitoarei
comune Bulgăruș vor trebui să pună accent deosebit
pe curăţenia localităţii, pe obligaţiile cetăţenești în
această privinţă.
3) Prin parteneriat cu centrele de achiziţie, procesare
și desfacere. Subvenţia să fie dată per kilogram. Va
trebui dezvoltată și mai ales stimulată cultura cartofului, sursă de venit pentru locuitori.
4) Sunt și vor fi,cu siguranţă, destule persoane care
vor avea nevoie de ajutor social, în special bătrâni.
Primăria va ajuta această categorie. Pe de altă parte,
va trebui să se manifeste atenţie sporită la cei care
vor încerca să păcălească primăria pentru a beneficia
de ajutor social, așa cum din păcate se mai întâmplă
în unele locuri.

4) Sigur că sumele destinate diferitelor programe de
asistență socială sunt importante pentru un viitor
buget local și evident că discuția despre fonduri ar fi
trebuit purtată dacă nu înainte de a se pune problema referendumului , măcar în timpul discuțiilor despre referendum. Problemele ce pot apărea vizavi de o
ipotetică lipsă a fondurilor pot fi rezolvate printr-un
management profesionist în cadrul administrației
locale.
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Adormirea Maicii Domnului
Biserica Creștin Ortodoxă are un brâu de sărbători,
în care la loc de seamă se află
praznicul Adormirii Maicii
Domnului. Acest praznic ne
aduce aminte de dragostea
pe care Domnul Iisus Hristos o are pentru Maica Sa.
După ce Domnul Hristos
și-a împlinit misiunea Sa, a
lăsat pe Fecioara Maria să
fie alături de Apostoli, ucenici și mironosiţe pentru a-i
întări în credinţă. La vremea
cuvenită, Domnul a trimis
pe Arhanghelul Gavriil să-i
vestească Maicii Sale că o va
lua lângă El în ceruri. Bucuria reîntâlnirii cu fiul său a însoţit-o cu rugăciuni și poveţe pentru cei care îi fuseseră
aproape. Apostolii, plecaţi fiind în lume pentru a propovădui cuvântul Domnului, în
chip minunat au fost aduși pe nori să-și ia rămas bun de la Fecioara Maria. Doar Toma
nu a fost de faţă, el ajungând doar a treia zi. Aceasta se întâmpla din lucrare dumnezeiască, căci fiind el în văzduh Maica Domnului l-a întâmpinat și i-a dăruit omoforul ei.
Când a ajuns și Toma la casa Fecioarei, a cerut celorlalţi apostoli să-l ducă la mormânt
ca să-și ia și el rămas bun. Însă atunci au înţeles minunea. Trupul Maicii Domnului nu
era acolo. Fiul său, Domnul Iisus, o luase lângă scaunul ceresc. De acolo ea veghează și
mijlocește pentru toţi creștinii care măresc pe Dumnezeu și lucrarea Sa mântuitoare în
lume. Și noi cu smerenie o cinstim și o rugăm să ne fie păzitoare în această viaţă și în
drumul nostru către Dumnezeu. Amin.
Preot Nicolae Valer Cioica
PAROHIA ORTODOXĂ GRABAŢ

Unirea Grabaţ la început de campionat
Echipa de fotbal din Grabaţ este pregătită pentru meciurile ediţiei de
campionat 2010-2011. Lotul s-a reunit la Grabaţ, antrenamentele
având loc pe stadionul din localitate. De asemenea, au fost disputate și
câteva meciuri de verificare. În primele trei etape, grăbăţenii vor înfrunta echipele din Pișchia (în deplasare), Orţișoara (acasă) respectiv
Cenad (deplasare).
La sfârșitul campionatului trecut, echipa a terminat pe locul VI, ediţia
2009-2010 a campionatului judeţean Timiș, seria a I-a. Pentru această
ediţie de campionat echipa are ca obiectiv o clasare cât mai bună în
seria I-a. În perioada de pregătire, echipa a disputat câteva meciuri
amicale. Astfel, grăbăţenii au surclasat cu scorul de 8-0 echipa din
Bulgăruș, respectiv cu 11-1 pe cea din Felnac. Într-un meci amical
disputat la Jimbolia, Unirea Grabaţ a fost învinsă la limită (1-2) de
echipa gazdă. Lotul cu care „Unirea Grabaţ” va aborda campionatul
2010- 2011 este următorul: Chira Daniel, Vasilache Iulian, Dragomir
Cristian, Băltătescu Liviu, Kovacs Alexandru, Drăgan Sorin, Bodin Florin, Covătaru Marius,
Negru Ioan, Toth Levente, Boroș Tiberiu, Merșan Florin, Gurzo Marius, , Sicoe Adrian, Lazăr
Adrian, , Lupea Cristian, Lupea Dan. Conducerea tehnică a echipei este alcăuită din Lucian
Betea (antrenor principal) ajutat de secunzii Cristian Dragomir și Florin Bodin. Conducerea
clubului este asigurată de Nicolae Lăcătuș.
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Urez tuturor locuitorilor
comunei Lenauheim care
poartă numele Maria,
Mariana, Mărioara,
Mioara, Marilena, Marin
și Marian un sincer “La
mulţi ani!”
Primar
Ilie Suciu

CĂSĂTORII

Halauca Valerian cu
Marici Doina, în data de
12.08.2010
Marculescu Marius-Denis
cu Șandor Rozalia, în data
de 13.08. 2010
Le dorim “Casă de piatră!”

Hotărâri ale CL
Lenauheim
În ședinţa din data de 9 august,
consilierii locali au adoptat un
număr de patru hotărâri.Astfel,
aceștia au aprobat rectificarea
bugetului local pe acest an. O
altă decizie adoptată de consilierii locali a vizat modificarea
organigramei și statul de funcţii
ale aparatului de specialitate ale
primarului comunei Lenauheim
pe anul 2010, în conformitate cu
prevederile OUG 63/2010. Prin
ultimele două hotărâri votate în
ședinţă, consilierii au decis atribuirea în folosinţă gratuită a câte
unei suprafeţe de 500 mp, aflate
în domeniul privat al comunei
Lenauheim, pentru construirea
de locuinţă proprietate personală, localnicilor Iancu Valentina și
Tută Ovidiu-Laurenţiu.

DECEDAȚI
Mangu Elisabeta, născută
la 20.09.1934, decedată în
02.08.2010
Laudan Draghina, născută
la 01.06.1920, decedată în
11.08.2010
Zan Nestor, născut la
01.09.1924, decedat în
14.08.2010
Dumnezeu să-i odihnească
în pace!

