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De prin comună

Au sosit la primărie 800 de europubele, fiecare cu capacitatea
de 140 de litri. Acestea urmează a fi distribuite gratis locuitorilor din Grabaț, Lenauheim și
Bulgăruș. La începutul anului
viitor, vor mai fi achiziționate
alte 800 de europubele, astfel
că, societatea de salubritate
locală va putea colecta gunoiul menajer în cele mai bune
condiții. ”După ce anul trecut
am rezolvat închiderea gropilor de gunoi iar în primăvara
acestui an am reușit să trecem
la colectarea duală a deșeurilor
reciclabile, am făcut un alt pas
important: achiziția de europubele pentru colectarea gunoiului menajer. Au fost pași necesari, care au costat bani, dar care duc spre o comună curată de care
să fim cu toții mândri” spune primarul Ilie Suciu.

n Cu ajutorul CL Lenauheim
a fost amenajată piața din
Bulgăruș.

n La grădinița din Bulgăruș au fost montate geamuri termopan. În scurt timp
se va zugrăvi exterior.

În cursă pentru un nou mandat în fruntea Timișului
Constantin Ostaficiuc, a anunţat oficial, în ședința plenului CJ Timiș din
data de 28 octombrie 2010 că va candida pentru un nou mandat la șefia
Consiliului Judeţean Timiș. ”Da, mi-am anunţat candidatura, ca să fie
lămurită lumea. Au apărut peste tot fel de fel de variante, de Bruxelles, de
America sau Australia, cine mai știe pe unde... Nu, eu rămân în Timișoara și voi candida pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Judeţean Timiș. E opţiunea mea să candidez la președinţia CJT, pentru un
nou mandat”, a declarat Constantin Ostaficiuc. În cursul lunii august,
președintele CJ Timiș declarase ca nu are de gând să candideze
pentru fotoliul de primar al Timișoarei la viitoarele alegeri locale. Constantin Ostaficiuc a fost subprefect între 1996-2000,
vicepreședinte al CJT între 2000-2004 și președinte din 2004
încoace.

Editorial
Ilie Suciu

Dragi locuitori,
Primăria și Consiliul local ale
comunei Lenauheim au decis,
în urmă cu ceva timp, că este
necesară achiziționarea de
europubele pentru colectarea
gunoiului menajer din gospodării. Alături de accesul la apa
din rețea, de drumuri asfaltate ori modernizate, de amenajarea căminelor culturale,
colectarea gunoiului, în mod
organizat și civilizat, demonstrează standardul de viață al
unei comunități rurale. Europubele au sosit deja, urmând a
fi distribuite gratuit locuitorilor
comunei. În altă ordine de idei,
salut anunțul recent făcut de
președintele CJ Timiș vizavi
de intenția de a candida pentru încă un mandat în fruntea
județului și sper ca timișenii
să-l aleagă din nou. CJ Timiș,
prin Constantin Ostaficiuc,
a făcut, în ultimii ani, foarte
multe pentru comuna noastră,
pentru locuitorii din Lenauheim, Grabaț și Bulgăruș: a
sprijinit constant proiectele de
investiții, de asfaltări de drumuri, extinderea rețelei de apă
și multe altele. De aceea, realegerea ca președinte al CJ Timiș
ar fi o garanție pentru noi toți,
locuitorii comunei Lenauheim,
că vom fi sprijiniți în continuare
în dezvoltarea și modernizarea
celor trei localități componente.

ACȚIUNE CARITABILĂ LA GRABAȚ

”Balul toamnei”- ediția a II-a
Doamnele din clubul ”Femina” din Grabaț se gîndesc la bătrânii satului. Recent, ele au organizat, alături de alți inimoși susținători, un bal caritabil. Fondurile obținute la manifestare vor fi folosite pentru pachetele de sărbători de
iarnă, pe care membrele clubului le vor împărți celor în vârstă.
250 de grăbățeni, tineri și vârstnici, au
venit la căminul cultural să petreacă
la Balul Toamnei. S-a dorit ca fiecare să aducă, de acasă salate, cozonaci,
prăjituri și băuturi. Pe lângă aceasta,
doamnele grăbățene au pregătit la
rândul lor un meniu consistent: cartofi cu grătar, cârnați și
pui și salată de castraveți. Pe mese, sucuri, bere, vin și țuică
din belșug. După ce au gustat din bunătăți, s-a dat drumul
la dans. Doi soliști, acompaniați de o formație din Sânnicolau Mare, au interpretat îndrăgite melodii populare sau
din repertoriul muzicii ușoare. Cei prezenți ”s-au prins”
în hore, doine, valsuri sau tangouri. Tinerii au avut parte
de dans, pe fondul sonor al hit-urilor momentului, de atmosferă îngrijându-se un DJ. Nu au lipsit nici surprizele
sau tombola cu mici premii. Petrecerea s-a încheiat târziu în noapte. ” A fost o acțiune
caritabilă reușită. Mă bucur că au participat așa de mulți localnici. Banii adunați la bal
ne vor folosi să facem pachete pentru sărbătorile de iarnă care le vom da grăbățenilor în
vârstă” spune Maria Suciu, președinta clubului ”Femina”.
Balul nu ar fi reușit fără ajutorul dat la buna desfășurare de câțiva inimoși localnici: Cedică Gheorghe,
Cicio Ioan, Cicio Gheorghe, Hotea Nicolae, Lăcătuș Victor, Popa Constantin, Răpcău Remus, Suciu Ilie,
Vitican Ioan.

Ruga de la
Bulgăruș

PETRECERE REUȘITĂ SUB
SOARELE TOAMNEI

Parcă a venit primăvara duminică 6 noiembrie, ziua Rugii de la Bulgăruș. Soarele a scăldat cu razele sale localitatea în
a cărei centru tarabele, cu mici, grătare,
bere cele cu vată pe băț sau jucării, erau
asaltate de sute de localnici și ”goștii„ acestora. O zi frumoasă, o petrecere reușită a
bulgărușenilor. Nași ai Rugii au fost Iosif
Emil Mărcuș și Anca Marian.
Întreaga suflare a satului s-a pregătit
pentru sărbătoare. La orele după amiezii,
alaiul Rugii s-a strîns în fața căminului
cultural. Conform tradiţiei, cei prezenţi
au plecat către casa nașului rugii. În curtea casei familiei Mărcuș s-a dansat o
horă, după care a urmat, în acordurile
muzicii, deplasarea spre biserică pentru
slujba prilejuită de Hramul cu Sfinții
Mihail și Gavril. Nu mai puțin de șapte
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preoți au ținut să fie alături, la Sfânta Liturghie, de preotul paroh Matei Codruț.
La ceremonial, dar și la petrecere, a participat și primarul Ilie Suciu, alături de
soție. După momentul religios, în fața
căminului cultural a evoluat pentru prima dată echipa de dansuri populare din
localitate, recent înființată. Apoi, s-a dat
startul la petrecere. Au avut… grijă ca
distracția să țină până spre dimineață
soliștii de muzică populară bănățeană
Viorica Magda (originară din Lenauheim) și Liubomir Petrov, acompaniați de
formațiile lor. A fost o sărbătoare reușită
la care deopotrivă bulgărușenii și oaspeţii
lor s-au simţit foarte bine.

BULGĂRUȘUL ARE TRUPĂ
DE DANSURI

Ing. Iosif Mărcuș, tatăl nașului Rugii, și-a
dorit foarte mult ca la Ruga din acest an să
se ”fălească” în fața ”goștilor„ cu o echipă de
dansuri a localității. Și a reușit, contribuind
material și sufletește la înființarea acesteia. Ansambul, denumit ” Muguri din câmpia
bănățeană” este alcătuit din elevi de clasele
I- VIII, de liceu dar și din copii de grădiniță.
Instructoarele ansambului sunt profesoarele Carmen Balogh, Garofița Toma și Floarea
Roșcovici. În scurt timp, ansamblul va primi
costume populare și se va înscrie la ediția de
anul viitor a festivalului ”Lada cu zestre”. Le
dorim succes!

FAȚĂ DE ANUL TRECUT

În 2010, condiții noi pentru acordarea
ajutoarelor pentru încălzire

Pentru această iarnă, condițiile de acordare a ajutoarelor pentru încălzire sunt
altele decât cele de anul trecut. Guvernul a decis ca aceste ajutoare să fie primite
doar de familiile și persoanele singure care realizează un venit net pe membru de
familie până la 615 lei pe lună. De asemenea, trebuie întrunite condiţiile prevăzute în lista cu bunurile ce duc la excluderea ajutorului de încălzire.
ACTE NECESARE
1. Dosar șină/plic
2. Cerere tip de la Primăria Lenauheim (registratură)
3. Buletinul de identitate sau cartea de identitate titular și pentru ţoti membrii
cu vârsta peste 14 ani (original și copii xerox); se anunţă orice modificare de
domiciliu;
4. Certificatele de naștere pentru copiii sub 14 ani ;
5. Act proprietate casă ;
6. Acte doveditoare privind veniturile familiei din luna anterioară depunerii cererii (adeverința de salariat sau alte drepturi salariale, cupon pensie, cupon ajutor
șomaj sau adeverință pentru cei neindemnizați, adeverință îndemnizații cu caracter permanent, adeverință stimulent sau indemnizație pentru creștere copil,
cupon alocație, alte surse de venit sau ajutoare care provin de la stat, adeverință
Finanțe Publice pentru cei care obțin venituri permanente).
NU vor primi ajutor de încălzire familia (sau persoana singură) care are în
proprietate unul din bunurile următoare:
- clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu sau alte imobile
aflate în proprietate cu excepția locuinței de domiciliu
- autoturisme ce depășesc 1.600 cmc
- tractor, combină
-presă de ulei, moară de cereale
- gater, drujbă sau alte utilaje (hidraulice, mecanice sau electrice) de prelucrat lemnul
- depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
- curte și grădină ce depășesc 2.000 mp
- teren arabil ce depășește 2 hectare (familii din 1-3 persoane)
- teren arabil ce depășește 3 hectare (familii peste 3 persoane)
- peste 3 bovine
- peste 5 porcine
- peste 20 de ovine/caprine
- peste 15 familii de albine

Am intrat
în Postul
Crăciunului!
Postul Crăciunului sau Postul Nașterii
Domnului are 40 de zile, începând la
data de 15 noiembrie și se încheie pe
24 decembrie. Postul Crăciunului a fost
rânduit de Biserică pentru pregătirea
credincioșilor în vederea întâmpinării
marelui Praznic al nașterii Domnului.

El ne amintește de patriarhii și drepţii
Vechiului Testament și de postul de 40
de zile al lui Moise, pe Muntele Sinai,
înainte de a primi Legea Decalogului
(Cele 10 porunci), scrisă de Dumnezeu
pe table de piatră. Din punct de vedere al alimentaţiei, este un post mai ușor
faţă de cel al Paștelui, având multe dezlegări la pește, ulei și vin. Astfel, pot fi
mâncate preparate din pește în toate zilele de sâmbătă și duminică în perioada
21 noiembrie și 20 decembrie inclusiv,
pe 21 noiembrie, de sărbătoarea Intrării
în biserică a Maicii Domnului, în zilele de prăznuire a unor sfinţi cu cinstire
mai largă în toată lumea ortodoxă, pre-

Începe
recensământul
general agricol
După cum v-am
informat în numărul anterior al
Monitorului
de
Lenauheim, în data de 02 decembrie 2010 începe
Recensământul
General Agricol.
Pentru colectarea datelor și informaţiilor statistice în teren, au fost
numiţi următorii recenzori: la Grabaţ: Martin Teodor Gheorghe, Jurca
Cornelia, Suciu Andrei, Sicoe Elena; la Lenauheim: Petric Gheorghe,
Merscham Zina-Titiana, Radomir
Dante-Emil, Pomenar Voichiţa, Pantiș Anamaria Georgiana; la Bulgăruș: Bolog Mihaela Carmen, Străuţ
Mihaiela-Liliana, Străuţ Călin-Mihai, Motăroaia Camelia. Recenzori
șefi au fost desemnați Maria Suciu
(la Grabaţ), Liliana Radomir (la Lenauheim), Maria Cotoșman (la Bulgăruș). Recenzor coordonator este
Mihaesc Florin. Conform Legii nr.
153 din 11.07.2008, privind efectuarea recensământului general agricol
din România, datele individuale înscrise în formularele de înregistrare
sunt confidenţiale și sunt utilizate
numai în scopuri statistice. Recenzorii vor fi protejați de lege și vor fi
considerați ca exercitând autoritatea
statului.
Referent superior,
Liliana Radomir

cum 30 noiembrie (Sf. Ap. Andrei), 4
decembrie (Sf. Varvara), 5 decembrie
(Sf. Sava), 6 decembrie (Sf. Nicolae), 9
decembrie (Zămislirea Sfintei Fecioarei
Maria), 18 decembrie (Sf. Cuvios Daniil Sihastrul), 20 decembrie (Sf. Ignatie
Teoforul). În afară de dezlegare la pește,
în zilele menţionate pot fi consumate și
vin și ulei. Abia după aceste 40 de zile
de post și rugăciune, creștinii se pot bucura pe deplin de Nașterea Domnului,
de pe 25 decembrie. Ultima zi a postului
Crăciunului (24 decembrie) este numită
și ajunul Crăciunului și este o zi în care
se obișnuiește a se ţine un post ceva mai
aspru decât în celelalte zile.
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Urez tuturor locuitorilor comunei Lenauheim care poartă numele
Mihail, Gavril, Andrei
și Nicolae un sincer
“La mulţi ani!”
Primar Ilie Suciu

TORAC ȘI LENAUHEIM

Destine în vâltoarea istoriei
În comuna noastră au ajuns, acum mai
bine de 70 de ani, zeci de familii originare
din localitatea Torac, din Banatul sârbesc.
Acestea au sosit în Lenauheim după un
periplu prin Bulgaria de astăzi. Urmașii
torăcenilor au primit vizita nepoților din
Serbia în acest an, la Ruga satului. Cea
care știe cel mai bine cum au ajuns torăcenii la Lenauheim este învățătoarea Violeta Sandu, ea însăși având părinții din
Torac.
Drame, suferințe, incertitudini. Acestea
au fost cunoscute de multe familii de
torăceni în anii de după primul război
mondial. În 1929, o parte din populația
românescă din Torac a emigrat în Cadrilater, în Bulgaria de astăzi.”Părinții mei au
ajuns în comuna Prisecani, alături de alți
torăceni. La sosire au fost împroprietăriți
cu 10 hectare de pământ. Acolo m-am
născut și eu. În urma tratatului de la Craiova (7 septembrie 1940) prin care s-a
cedat Cadrilaterul bulgarilor, s-a realizat,
la cererea autorităţilor române, schimbul
de populaţie dintre Bulgaria și România.
Torăcenii au fost obligați să meargă
în Tulcea, dar mulți au ales să vină
în județul Timiș- Torontal ca să fie
aproape de granița cu Iugoslavia.
Așa că, peste 100 de familii au sosit
în localități timișene ca Foeni sau
Clarii Vii. N-au mai ajuns unde au
dorit. A început războiul iar bărbații
au fost înrolați în armata română. În
1944, coloniștii torăceni din Timiș
au venit la Lenauheim. După război,
statul român le-a dat fiecărei familii
originare din Torac câte cinci hecta-

re de pământ. Părinții mei
au sperat că vin vremuri
mai bune și că se vor reîntoarce acasă. Nu a fost așa,
granița cu Iugoslavia lui
Tito fiind închisă până în
1957. Torăcenii au rămas,
vrând, nevrând, în Lenauheim. Abia după 1990, au
plecat la Torac urmașii celor care au emigrat. Au fost
multe drame și suferințe.
Așa au fost acei ani”spune
Violeta Sandu.
DOR DE LOCURILE NATALE
În luna august a acestui an, o delegație
din Lenauheim a fost prezentă la Torac,
la sărbătoarea localității, invitată de către asociația locală ”Vichentie Petrovici
Bocăluț”. ”A fost emoționant. Am fost
primiți extraordinar și am revăzut multe
neamuri. Vizita noatră a fost relatată în
publicația în limba română ”Lumina torăceană”. Apoi, în septembrie, de Rugă,

”Torăceni în 1940...”
au venit 50 torăceni la Lenauheim. Au
fost alte clipe de neuitat.Cu lacrimi în
ochi, mulți torăceni și-au descoperit străbunicii sau bunicii. Intenționăm să înnodăm relațiile cu Toracul pe linie culturalartistică. Lenauheimul și Toracul au în
comun destinele a zeci de familii. Avem
datoria să colaborăm cu torăcenii. Pentru
urmașii care azi sunt de-o parte și de alta
a graniței„ conchide Violeta Sandu.

De la biroul de impozite și taxe
n Pentru cei care au acumulat întârzieri la plata chiriei mai mari de șase luni, Primăria și CL
Lenauheim au luat decizia de a le trimite notificări de plată. Cei în cauză sunt rugați să achite
debitele restante.
n Amintim contribuabililor care au contracte de închiriere sau de folosință a pășunii că ultimul
termen de plată a celei de-a doua tranșe a taxelor de pășunat a fost data de 30 septembrie
2010. Celor care nu s-au achitat de obligațiile prevăzute în contract li s-au trimis somații de
plată.
n Aducem la cunoștiință că cei care au de achitat amenzi de la organele de poliție, poliție comunitară, jandarmerie le pot plăti la biroul de impozite și taxe a primăriei. Pentru neplata amenzilor în termenul stabilit, Primăria Lenauheim este obligată, potrivit legislației, să acționeze
debitorii în instanță ( Judecătoria Sânnicolau Mare) pentru transformarea amenzii în zile de
muncă în folosul comunității. Pe această cale rugăm pe cei în cauză să vină să achite amenzile
restante la biroul de taxe și impozite de luni până joi între orele 8-16, vineri între orele 8-13.
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”...și urmașii lor în 2010, la
Ruga de la Lenauheim”

CĂSĂTORII

Benzar Ștefan cu Tomoioagă Ioana- Cristina în
30.10.2010
Le dorim “Casă de piatră!”

DECEDAȚI
Gherman Aurel în
26.10.2010
Dumnezeu să-l odihnească
în pace!

