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Curățenie în
comuna noastră
Editorial
Ilie Suciu

Trecut și viitor
în comună

În zilele de 24 și 25 septembrie, elevi, tineri și voluntari din comuna noastră au participat
la campania ” Let’s Do It, Romania!”. Acțiunea a avut loc în toate cele trei sate componente: Grabaț, Lenauheim și Bulgăruș.
Zeci de elevi din clasele V-VIII au fost prezenți în data de 24 septembrie în centrele
localităților comunei. Elevii au curățat străzile și locurile de la marginea localităților de
peturi, hârtii și alte deșeuri. Primăria a pus la dispoziție saci și mănuși dar și tractorul
și remorca instituției. Sacii, plini de hârtii, peturi și alte deșeuri, au fost depozitați în
locuri special prevăzute, de unde au fost preluate ulterior de către operatorul local de
salubritate. A doua zi, acțiunea s-a repetat, cu mențiunea că au luat parte tineri locuitori
au comunei. La Grabaț s-au igienizat marginile drumului ce leagă localitatea de Jimbolia. La Bulgăruș, voluntarii au mers pe străzile localității, pe locurile virane adunând
saci de deșeuri. La Lenauheim, voluntarii, împărțiți în două grupe au curățat hotarul cu
Grabaţ, respectiv cu Bulgăruș.

Pentru un Timiș curat
La campania ”Let’s Do It, Romania!” au participat și 64 de comune din
județul nostru. ”Din datele organizatorilor a reieșit că a fost o acțiune
reușită la nivelul Timișului. Dealtfel, județul nostru s-a clasat pe locul al
cincilea pe țară după numărul de saci adunați. Personal, mi-aș fi dorit să
nu avem decât foarte puțini saci cu deșeuri, dar, din păcate, unii dintre
noi nu respectă îndeajuns mediul. Aș vrea să remarc mobilizarea de care
au dat dovadă, la această acțiune, administrațiile comunelor timișene.
Primari, viceprimari, consilieri locali au fost alături de voluntarii, de
toate vârstele, curățând localitățile de deșeuri. Așa s-a întâmplat și la Lenauheim, Grabaț și Bulgăruș. Toți participanții
la acțiune merită toate aprecierile. Cu toții au demonstrat
că le pasă de cum arată localitățile lor, județul Timiș” spune
Constantin Ostaficiuc, președintele CJ Timiș.

În această lună, am participat la mai multe evenimente importante din comuna
Lenauheim. Am fost prezent
în mijlocul vârstnicilor, la balurile dedicate lor. De fiecare
dată când sunt în mijlocul
pensionarilor mă încearcă o
emoție deosebită cunoscând
ceea ce au făcut, de-o viață,
pentru noi toți, locuitorii
Grabațiului, Lenauheimului
sau Bulgărușului. Merită cu
toții respectul și admirația
noastră. Le datorăm multe
și le dorim să aibă zile cât
mai senine. Pe de altă parte, am fost în mijlocul celor
cărora nu le este indiferentă
curățenia în comună. Majoritatea dintre ei, participanți
la acțiune, au fost copii. M-a
bucurat acest fapt deoarece
cei mai mici dintre locuitorii
acestei comune învață astfel
să se respecte între ei, să-și
dorească ca străzile, locurile
de joacă, parcurile să fie curate. Pensionari și copii. Trecut și viitor. Pentru noi toți,
pentru comună.

Cu respect pentru
bătrânii comunei noastre
În ziua de 9 octombrie, la Grabaț și Lenauheim, iar în 16 octombrie, la Bulgăruș, au avut loc baluri ale pensionarilor. Evenimentele au fost organizate de către echipele conduse de către
primarul Ilie Suciu (la Grabaț), viceprimarul Tudorel Ciobală
(le Lenauheim) și de consilierul local Mărcuș Iosif (la Bulgăruș).

im: Iacob Palade, Ertmann Elisabeta și Jivan Elisabeta„ spune
viceprimarul Tudorel Cioablă, organizatorul evenimentului.
GRABAȚ
Sala căminului cultural a fost arhiplină. 125 de familii de pensionari au participat la sărbătoarea dedicată lor. Doamnele de la
clubul Femina au avut grijă ca de la mese să nu lipsească nimic.
S-au servit fripturi de pui cu cartofi, salate, băuturi dar și delicioase prăjituri și cozonaci cu nucă. Primarul comunei a fost sufletul
întregii petreceri. ”Vă adresăm respectul și aprecierea noastră pentru tot ceea ce ați făcut și realizat până în prezent. Experiența și
înțelepciunea dumneavoastră sunt un izvor de povețe și un veritabil îndreptar moral către urmași. vă mulțumim și vă dorim multă
sănătate, tinerețe fără bătrânețe, viață lungă și liniștită alături de cei
dragi” le-a transmis primarul Ilie Suciu vârstnicilor Grabațiului.
Toți participanții au primit diplome.
LENAUHEIM
La căminul din Lenauheim, circa 200 de persoane au fost
prezente la sărbătoarea vârstnicilor din localitate. Papricașul,
tocănița de oaie, salatele, băuturile au fost extrem de apreciate.
” A fost o atmosferă extraordinară, toată lumea s-a simțit de
minune. S-a organizat și un concurs de dans, câștigătorii fiind următorii: locul 1- familia Soare Iancu Emilian și Viorica
și familia Iovan Sorin și Maria; locul II- familia Gasz Ștefan
și Terezia și familia Savu Alexandru și Viorica – Ileana, locul
III- Ertmann Magdalena și Manolache Elena. De asemenea,
au mai primit diplome cei mai vâstnici locuitori din Lenauhe-

BULGĂRUȘ
O săptămână mai târziu, la căminul cultural a avut loc și balul
pensionarilor din Bulgăruș. De la mese nu a lipsit papricașul
de porc sau de oaie, sărmăluțele, prăjiturile, băuturile. La finalul petrecerii a avut loc și o tombolă în care s-au câștigat
ceasuri de masă, un tort și chiar un…cocoș. ”Au fost prezente 200 de persoane. Cu toții au primit diplome și trandafiri.
Țin să le mulțumesc tuturor pentru participare, mai ales că
a plouat torențial în seara respectivă. Un moment emoționat
a fost atunci când primarul Ilie Suciu i-a felicitat pe toți cei
prezenți. În numele tuturor pensionarilor din Bulgăruș, țin
să îi mulțumesc pentru cuvintele adresate. De asemenea, aduc
mulțumiri sponsorului principal al evenimentului- SC Smithfield Ferme SA. Invit, în data de 7 noiembrie 2010, pe toți
locuitorii comunei la ruga de la Bulgăruș” spune Iosif Mărcuș,
consilier local.

Recensământul general agricol
În perioada 2 decembrie 2010 – 31 ianuarie 2011 se efectuează, în toate unităţile
administrativ teritoriale din țară Recensământul General Agricol. Scopul acestei
cercetări statistice este de a asigura date statistice pentru fundamentarea politicilor naţionale în domeniul agricol, prin înregistrarea suprafeţelor agricole utilizate,
efectivelor de animale pe specii, mașinilor și echipamentelor agricole, persoanelor
care desfășoară activităţi agricole, metodelor de producţie agricolă și dezvoltării
rurale. În vederea desfășurării în bune condiţii a acestei acţiuni pe teritoriul comunei Lenauheim vă informăm că atât persoanele fizice cât și persoanele juridice au
obligaţia de a furniza recenzorilor date și informaţii corecte și complete.
Referent superior, Liliana Radomir
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Lenauheim - prezent și viitor
Consilierii locali ce reprezintă, în prezent, localitatea Lenauheim în CL a comunei Lenauheim au
răspuns la câteva întrebări privind viitorul localităţii lor, în varianta înființării comunelor Grabaț și
Bulgăruș. Aceste întrebări sunt următoarele:
CUM VEDEŢI DEZVOLTAREA VIITOAREI COMUNE LENAUHEIM?
CREDEŢI CĂ PRIMĂRIA LENAUHEIM SE VA PUTEA SUSŢINE FINANCIAR DIN TAXE ȘI IMPOZITE ?
CUM SE VA IMPLICA PRIMĂRIA LENAUHEIM ÎN SUSŢINEREA AGRICULTURII DIN LOCALITATE?
CUM VOR REZOLVA EDILII VIITOAREI COMUNE PROBLEMELE DE ORDIN SOCIAL?
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a vedea oamenii că se face ceva, fără lu- și alte asemenea forme- în primul rând
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administraţiei. Dacă se vor practica mai rămași singuri.

Hotărâri ale CL Lenauheim
În ședința din data de 7 octombrie, consilieri locali au ales un nou coleg.
Este vorba de Remus Jurcă care a înlocuit-o pe demisionara Daniela
Cabău. De asemenea, aleșii locali au mai aprobat tarifele abonamentelor lunate și traseele pentru microbuzul care transportă elevii la liceele
din Lovrin și Jimbolia. Acestea sunt următoarele: Bulgăruș- Lovrin 40 lei; Bulgăruș- Jimbolia- 55 lei; Lenauheim- Lovrin -55 lei; GrabațJimbolia- 40 lei; Lenauheim- Jimbolia- 55 lei. Plata abonamentelor se
face la primărie, tarifele fiind valabile de la 01.11.2010.
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Fotbal
Comuna noastră are două echipe, HOG
Lenauheim și Steaua Roșie Bulgăruș,
ce activează în seria I- a a campionatului ”Promoție”.

Bud Mihai
Mijlocași: Dobra David, Nicola Marius,
Inași Ionuț, Păscălin Mircea, Merșan
Darius, Tănăsescu Daniel, Nicolae Ionel
Atacanți: Vlădulescu Ionel, Vânău Ionel,
Popa Norbert, Crețu Cosmin, Nicola
Angelo, Pricop Vasile, Tau Silviu, Ruican
Ioan, Lazia Denis, Ciurea alexandru
Antrenor: Florin Sârbescu
Conducător club: Tudorel Cioablă
Rezultatele din primele opt etape:
Tomnatic- Lenauheim 2-1, Lenauheim- Șandra 0-3, Pesac- Lenauheim 7-1,
Lenauheim- Cărpiniș 0-3, Becicherecu Mic- Lenauheim 6-3, LenauheimBulgăruș 4-3, Cenei- Lenauheim 2-0,
Lenauheim- Dudeștii Noi 3-4.

Fundași: Bolog Denis, Petruț Bogdan,
Flaugiu Andrei, Simion Lucian
Mijlocași: Simion Alex, Batâr George,
Stoica Fabian, Clej Bogdan, Șimandan Marius
Atacanți: Bolog Bogdan, Bolog Tibi
Rezerve: Ghioră Silviu, Marele Robert,
Crăciun Tiberius
Rezultatele primelor opt etape: Becicherecu Mic – Bulgăruș 7-0, BulgărușCenei 6-0, Iecea Mare- Bulgăruș
2-1, Bulgăruș- Șandra 0-4, CărpinișBulgăruș 9-0, Lenauheim- Bulgăruș 4-3,
Bulgăruș- Dudeștii Noi 3-0, TomnaticBulgăruș 2-2.

STEAUA ROȘIE BULGĂRUȘ
Președinte: Uibariu Cornel
Vicepreședinte: Mărcuș Iosif
Sponsor: Mărcuș Iosif Emil
Trezorier: Volk Iosif
Antrenor: Teacă Costel

A.S. HOG LENAUHEIM
Portari: Deac Marcu, Vasilescu Milan
Fundași: Stelea Cosmin, Iancu Emilian,
Moraru Gabriel, Găureanu Alexandru,

Lotul echipei
Portari: Bonea Gheorghe, Munteanu
Cosmin, Simion Marian

Rugă cu dans și steag
din Germania
Ruga de la Lenauheim a avut și un
moment inedit. Viceprimarul Tudorel
Cioablă, cel care
s-a ocupat de organizarea evenimentului și care a fost
dealtfel și nașul rugii, alături de soție,
a primit un cadou special. În calitatea sa de
președinte a clubului de
fotbal din Lenauheim,
viceprimarului Tudorel
Cioablă i-a fost adus
din Germania un drapel
cu stema clubului. Cel
care i-a înmânat steagul
a fost Werner Griebel,
președintele asociației
șvabilor originari din
Lenauheim și stabiliți
în Germania, prezent la
Lenauheim pentru rugă
dar și la Sărbătoarea Fiiilor Satului.
4 | Nr. 19 | luna octombrie 2010

Alimente gratis
pentru cei cu
venituri mici
La fel ca în anul trecut, primăria Lenauheim va distribui, din luna noiembrie,
ajutoare sociale sub formă de
produse alimentare categoriilor sociale defavorizate din
comună, respectiv unui număr de 595 de locuitori. Noutatea față de anul 2009, este
că, pe lângă făină și zahăr, se
vor mai primi mălai, biscuiți,
lapte praf și paste făinoase.

CĂSĂTORII

Sălceanu LaurențiuValentin cu Oltu Maria în
data de 16.10.2010
Le dorim “Casă de piatră!”

Urez tuturor locuitorilor
comunei care poartă numele Dumitru un sincer
“La mulţi ani!”
Primar
Ilie Suciu

DECEDAȚI
Mohorîta Ana în
22.09.2010
Boiciuc Ilie în 29.09.2010
Crăciun Mihai în
02.10.2010
Drăgoi Ana în 14.10.2010
Munteanu Ioana în
18.10.2010
Dumnezeu să-i odihnească
în pace!

