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A început școala!

După o binemeritată vacanță,
elevii din comuna noastră
s-au reîntors la cursuri. În prima zi, festivitățile de deschidere a anului școlar au durat
mai puțin ca în anii anteriori,
elevii și dascălii intrând apoi
la clase. Cu toate acestea, prima zi de școală a avut și va
avea farmecul ei aparte: multe
flori, părinți emoționați, dascăli grijulii ca festivitatea să
”iasă bine”, mirosul claselor
proaspăt zugravite, reîntâlnirea elevilor.

La școala din Lenauheim
învață 185 de elevi repartizați
în opt clase I-VIII. La
grădiniță sunt trei grupe cu
75 de preșcolari. La Grabaț,
în cele opt clase, merg la
cursuri 173 elevi. Din data
de 1 octombrie, la școala din
Grabaț vor începe cursurile
20 de elevi, repartizați într-o
clasă care va urma proiectul
„A II-a șansă”. Cei mai mici
grăbățeni, 83 de preșcolari de
la grădiniță, au început la rândul lor cursurile în cele patru grupe existente. Au intrat la ore și cei
218 elevi din Bulgăruș. Ei sunt repartizați în nouă clase, două dintre acestea fiind de clasa a V-a.
”Primăria și CL Lenauheim s-au îngrijit ca noul an școlar să înceapă în condiții optime. Școlile
și grădinițele au fost igienizate iar stocul de combustibil pentru perioada rece este deja asigurat„
spune primarul Ilie Suciu.

Învățământul timișean-o prioritate pentru CJT
La fiecare nou început de an școlar, fiecare dintre noi, indiferent dacă suntem elevi, părinți,
bunici sau profesori sperăm ca acesta să fie mai bun decât precedenții. Începutul unui nou an
școlar, dincolo de momentul festiv și al bucuriei, când noi generații de elevi timișeni pășesc
pragul școlilor de la orașe și sate, ne reamintește că a sosit momentul sa urcăm încă o treaptă
spre maturitate, spre cunoaștere. Consiliul Județean Timiș (CJT) a avut, are și va avea
ca prioritate învățământul din județ. ”Pentru mine personal, dar și în calitatea de
președinte al CJT, sistemul de învățământ timișean este mereu o prioritate.
În plan administrativ, CJT a susținut, încă din vară, primăriile din județ
în a crea toate condițiile ca noul an de învățământ să înceapă în condiții
cât mai bune. De asemenea, în ultima vreme am avut discuții zilnice cu
conducerea Inspectoratului Județean Școlar pentru a vedea unde sunt
probleme și cum le putem soluționa împreună și cu administrațiile locale. Desigur, ar mai fi multe de făcut în școli, dar important este faptul
că, în Timiș, începutul de an școlar a fost unul fără probleme majore. La
fel ca și pentru toți elevii din județ, le doresc celor din comuna Lenauheim să învețe cât mai bine. Dascălilor le transmit că au
o meserie deloc ușoară, dar frumoasă, și au responsabilitatea
de a educa copiii și de a împlini așteptările părinților„ spune
Constantin Ostaficiuc, președintele CJ Timiș.

Editorial
Ilie Suciu

Tradiţii și obiceiuri:
din trecut, prin
prezent pentru
viitor
Nimic nu este mai important
pentru o comunitate decât să
ducă mai departe tradițiile,
obiceiurile angrenând în aceste
demersuri și tinerele generații.
În asta constă identitatea
localității, acestea rămân peste ani și ani. Recent, am avut
ocazia să participăm cu toții la
un triplu eveniment de suflet
la Lenauheim: Ruga, întâlnirea
Fiilor Satului și revederea, după
zeci de ani, a multor familii din
localitate cu neamurile stabilite, de o istorie întunecată,
în localitatea Torac din Serbia.
Toate cele trei evenimente s-au
contopit într-unul singur, într-o
sărbătoare de suflet la care au
luat parte deopotrivă locuitorii
din Lenauheim, fiii Lenauheimului de departe, respectiv
șvabii veniți acasă din Germania
dar și sârbii care și-au văzut, cu
lacrimi în ochi, locurile natale
și urmașii. Ca primar mă bucur
că iau parte la aceste sărbători.
Sunt mândru că, în comuna
noastră, la Grabaț, la Lenauheim sau la Bulgăruș, se păstrează și se continuă obiceiuri și
tradiții. Indiferent ce va rezerva
viitorul celor trei localități componente ale comunei am dovedit că, noi locuitorii comunei,
ne respectăm istoria, înaintașii
și tradițiile.

Profesoara Violeta
Sandu- Cetăţean
de Onoare a
comunei Lenauheim

A fost dascăl vreme de 35 de ani.
Sute de elevi au deslușit de la ea
tainele limbii române. A iubit
și iubește folclorul bănățean
și teatrul cu pasiune, punând
bazele mișcării culturale din
Lenauheim. Pentru tot ceea ce
a făcut pentru localitate, a primit recent titlul de Cetățean de
Onoare.
”Acordarea acestui titlu fost o
surpriză pentru mine. Eu am sosit în Lenauheim în 1944, venind
cu părinții din Bulgaria. Am fost
educatoare, învățătoare și mai
apoi profesoară de limba română,
aici, în Lenauheim. Mă mândresc
cu elevii pe care i-am format. Îi
iubesc pe toți și știu că, azi, sunt
oameni la locul lor, gospodari și
iubitori de tradiții și obiceiuri populare. Mi-a făcut mare plăcere să
mă implic în activitatea culturală,
fie că a fost vorba de teatru, marea
mea pasiune, fie de ansamblul de
dansuri populare. Am lucrat o viață
cu sufletul!” spune profesoara Violeta Sandu. ”Doamna profesoară
Sandu a primit acest titlu pentru
tot ceea ce a realizat pentru Leneuheim. Dincolo de faptul că a
slujit de la catedră, este un om
extraordinar, o luptătoare pentru
promovarea culturii pe plan local.
Mi-aș dori ca toți profesorii din comună să aibă abnegația, dăruința
și tenacitatea sa. Chiar dacă este de
ceva timp pensionară se implică cu
consecvență în viața comunității,
fiind un exemplu pentru toți locuitorii. În numele acestora, a consilierilor locali, în calitatea de primar,
țin să-i mulțumesc și îi transmit că
a fost o onoare pentru noi toți decernarea titlului„ spune primarul
Ilie Suciu.

Zile de sărbătoare
la Lenauheim

Emoții la revederea locurilor natale și a neamurilor. Lacrimi și jerbe de flori pentru cei duși în
ceruri. Slujbe religioase, parada portului popular, mult joc și voie bună în limbile română și germană. Tarabe cu mici și bere, vată pe băț, ringispiel pentru cei mici, fotbal pentru microbiști. De
acestea au avut parte locuitorii din Lenauheim la începutul lunii septembrie.
Trei zile a ținut petrecerea la Lenauheim. Locuitorii au participat, cu mic cu mare, la Rugă și la
cea de-a patra ediție a sărbătorii ”Fiii satului”. Alături de localnici, de șvabii veniți din Germania,
au fost prezenți și circa 50 de locuitori din Torac (Serbia). Aceștia au sosit la Lenauheim datorită demersurilor făcute de doamnele profesoare Violeta Sandu și Dana Cabău. Manifestările
au debutat vineri 3 septembrie, când s-a dat startul ediției a III-a a Cupei HOG Lenauheim
la fotbal. La competiție au participat echipe din Cărpiniș, Bulgăruș și Lenauheim. Spre seară,
tineretul a avut parte de o discotecă în aer liber. A doua zi, de la ora 10, la muzeul Lenau a avut
loc un simpozion la care au susținut referate primarul Ilie Suciu și Werner Griebel, președintele
asociației șvabilor stabiliți în Germania și originari din comuna noastră. Spre după masă, pe
străzile localității a avut loc o paradă a portului popular. Apoi, a început Ruga a cărei nași a fost
viceprimarul Tudorel Cioablă și soția. După slujba prilejuită de Hramul bisericii ortodoxe, copii
și tinerii din Lenauheim au susținut un apreciat spectacol artistic. A urmat dansul pe muzica
formației Marius Nicola și a invitaților săi. Ultima zi a sărbătorilor a început cu o liturghie solemnă la biserica romano-catolică iar spre seară a continuat cu un program artistic al asociației
”Vichentie Petrovici Bocăluț„ din Torac și cu o discotecă pentru tineret.
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Grabaț - prezent și viitor
Consilerii locali ce reprezintă, în prezent, grăbățenii în Consiliul Local al comunei Lenauheim, și totodată posibili viitori
reprezentanţi în CL al comunei Grabaț, 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 GRABAȚ?
CREDEŢI CĂ PRIMĂRIA GRABAȚ SE VA PUTEA SUSŢINE FINANCIAR DIN TAXE ȘI IMPOZITE ?
CUM SE VA IMPLICA PRIMĂRIA GRABAȚ ÎN SUSŢINEREA AGRICULTURII DIN LOCALITATE?
CUM VOR REZOLVA EDILII VIITOAREI COMUNE PROBLEMELE DE ORDIN SOCIAL?

GHEORGHE CEDICĂ

1) Comuna Grabaț se va dezvolta în
principal datorită agriculturii. Ar fi
foarte benefică sosirea unui investitor
care să valorifice producția agricolă
din zonă.
2) Eu cred că primăria s-ar putea
susține financiar din taxe și impozite cu condiția ca să existe pe raza
localității acel investitor de care aminteam anterior. Evident, pentru lucrări
de infrastructură va fi nevoie de suport
financiar de la buget sau de la CJT.
3) Rolul primăriei poate fi vital în
susținerea agriculturii. De exemplu,
primăria poate face demersurile necesare atragerii firmelor care ar investi
la Grabaț. Apoi, este absulot necesar un birou agricol cu unul sau doi
angajați care să informeze locuitorii
privind oportunitățile de finanțare, de
subvenții etc.
4) Avem, e drept, probleme sociale.
Părerea mea este că cei care vor primi
ajutoare sociale să fie folosiți eficient
la muncă în folosul comunității.

COSTEL VOINEA

VICTOR LĂCĂTUȘ

ADRIAN DOSESCU

1) O prioritate a viitorului Consiliu Local
va fi cea de a găsi resurse pentru realizarea unui depozit de achiziție și eventual
procesare a produselor agricole și legumicole. S-ar rezolva astfel simultan mai
multe aspecte: desfacerea asigurată a
recoltelor, obținerea de venituri pentru
agricultori, locuri de muncă.

1) Va trebui dezvoltat sectorul serviciilor către populație. Acest lucru ar aduce și venituri la bugetul local.

1) Consider că, din punct de vedere administrativ, primii pași sunt realizați: a
fost amenajat sediul primăriei, reabilitate școala și grădinița iar drumurile
sunt, în mare parte, reparate.

2) Sunt convins că primăria se va putea susține financiar. Asta și pentru că,
în actuala împărțire administrativă,
Grabațul are un aport de circa 48% la
bugetul local al comunei Lenauheim.
Pe de altă parte, pentru o lucrare cum
ar fi canalizarea comunei va fi nevoie
de atragerea de fonduri europene.
3) În această privință rolul determinant
va aparține Camerei agricole. Lucrătorii acesteia vor trebui să cunoască și să
găsească soluții la toate problemele
agricultorilor.
4) Vor primi ajutoare sociale doar cei care
într-adevăr au nevoie și sunt în Grabaț
astfel de persoane. Biroul social din primărie va trebui să urmărească cu maximă atenție gestionarea acestor ajutoare.

2) Nu cred că primăria Grabaț se va putea susține financiar exclusiv din taxe
și impozite. Nu sunt firme multe, veniturile locuitorilor sunt mici din cauză
că mulți nu mai au locuri de muncă.
Sunt lucrări în infrastructură de realizat (finalizarea rețelei de apă, canalizarea, amenajarea stadionului) pentru
care vor trebui alocații bugetare.
3) Agricultorii din Grabaț pot fi
sprijiniți prin Camera agricolă. Aceasta va trebui să fie orientată spre
problemele concrete ale fermierilor
grăbățeni. Mă refer, în mod special,
la urmărirea modului de acordare a
subvențiilor, la cunoașterea în timp
util a oportunităților legate de atragerea banilor europeni, la dezvoltarea
rurală în ansamblu.
4) Din punct de vedere social, localitatea are o mare problemă legată de
comunitatea de romi. Este vorba de
circa 700 de romi, mulți dintre ei fără
mijloace de subzistență. Pentru aceștia
va trebui făcut ceva. Personal văd rezolvarea problemei fie prin atragerea
de fonduri europene pentru integrarea
romilor în societate fie prin înființarea,
în cadrul primăriei Grabaț, a unui birou
pentru romi. Ar mai fi utilă o investiție
care să ofere locuri de muncă romilor.

2) S-ar putea descurca însă ar fi extrem
de binevenită o investiție. Aceasta ar
rezolva, pe de o parte, problema locurilor de muncă iar pe de altă parte
ar contribui prin impozite la bugetul
local. Evident că pentru lucrări mai
ample de infrastructură va fi nevoie de
fonduri de la CJT, Guvern sau Uniunea
Europeană.
3) Grabațul este o localitate cu un
potențial agricol deosebit. Solul permite obținerea de recolte substanțiale
la porumb, grâu ori rapiță. Văd implicarea primăriei prin camera agricolă
care să ajute agricultorii în atragerea
de fonduri europene.
4) Probleme de ordin social vor trebui
să fie, cu prioritate, în atenția edililor
comunei. În acest sens, ar fi indicat să
fie creat un compartiment special în
cadrul instituției care să monitorizeze
strict acordarea ajutoarelor sociale.

Nr. 18 | luna septembrie 2010 | 3

CĂSĂTORII

Prăjituri de la doamnele
din Grabaț
S-au lins, la propriu!, pe degete. Tăvi umplute cu prăjituri care de care mai atrăgătoare, umplute cu cremă de
fructe, ciocolată, caramel sau
vanilie. Plăcinte aburinde
cu brânză, mere sau dovleac.
Cozonaci cu mac, nucă ori
rahat. De asta au avut parte
grăbățenii la o expoziție organizată de clubul ”Femina”.
Cu ocazia manifestărilor prilejuite de Ziua Grabațiului,
clubul ”Femina” din localitate a organizat, în premieră, un moment ...”dulce”:
o expoziție de prăjituri și
plăcinte de casă făcute de
doamnele membre ale clubului. Vizitatorii, și nu au
fost puțini!, nu au avut ce regreta. Aceștia au gustat cu mare plăcere din doboșuri, cremeșuri,
rulade ori plăcinte abia scoase din cuptor. ”Evenimentul s-a bucurat de mare succes. Cei prezenți
au apreciat prăjiturile noastre și pe viitor ne gândim să organizăm și alte expoziții culinare.
Ne dorim ca și doamnele din Lenauheim și Bulgăruș să organizeze astfel de evenimente și,
de ce nu?, să avem o competiție gastronomică între localitățile comunei” spune Maria Suciu,
președinta clubului ”Femina” din Grabaț.

Intabularea
terenurilor agricole
Intabularea sau înscrierea în Cartea Funciară
este definită ca înscrierea unui drept real imobiliar. Acest lucru are aceeași funcţie cu emiterea unei cărți de identitate pentru o persoană.
Deoarece, la nivelul comunei Lenauheim, suprafaţa terenurilor agricole cu situaţie incertă
este foarte mare dorim să vă facem cunoscute
câteva avantaje pe care le prezintă intabularea:
- obţinerea unei evidenţe clare a proprietăţilor;
- încasarea taxelor și impozitelor de la adevăraţii proprietari;
- eligibilitate la depunerea cererii SAPS
(Schema de plată unică pe suprafață);
- facilitatea obţinerii unui contract de arendă;
- încrederea investitorilor într-un teren sigur
din punct de vedere juridic;
- accesarea proiectelor pentru modernizarea
drumurilor de exploatare ce deservesc o suprafaţă agricolă mare.
Referent superior Liliana Radomir
Registrul Agricol a Primăriei comunei
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Cristurean Claudiu- Ionel
cu Ciocan Diana- Georgiana în 20.08.2010
Giurgiu Nicolae cu
Roșca Dana- Cornelia în
21.08.2010
Dragomir Ciprian cu
Pop Aurelia Dorina în
21.08.2010
Rădoia Nicolae- Cristian
cu Beke Ionela- Simona în
26.08.2010
Lupșa Ioan- Cristian
cu Merjian Ramona în
27.08.2010
Florișca Paul- Nicolae cu
Costruț Ramona- Elena în
28.08.2010
Hamar Gabriel- Ștefan cu
Tremurici Tatiana- Gabriela în 02.09.2010
Ropan Ioan cu Sicoe Cornelia- Maria în 04.09.2010
Buhaș Cristian- Florin cu
Bonțe Florentina- Monica
în 04.09.2010
Todorescu Marian cu
Lupșa Maria în 09.09.2010
Le dorim “Casă de piatră!”

Noutăți fiscale
pentru posesorii
de vehicule
În urma modificărilor aduse
de O.U. nr. 59 din data de
30.06.2010, rezultă diferențe
de plată la impozitul pe mijloacele de transport cu capacitatea cilindrică mai mare
de 2001 centimetri cubi. Cei
care au plătit până la data
de 1 iulie 2010 impozitele
pe vehiculele menționate în
această ordonanță și pe care
le dețin nu mai au de achitat
majorări. Cei care nu au plătit
până la această dată impozitele respective o pot face până
la 31 decembrie 2010, dată
după care se aplică majorări
de întârziere.

DECEDAȚI
Babin Tudose în
21.08.2010
Rățoi Dorina în
14.09.2010
Dumnezeu să-i odihnească
în pace!

