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Primăria şi Consiliul local LENAUHEIM vă
P
urează Crăciun fericit şi La mulţi ani!
DIN SUFLET, ÎN PRAG DE SĂRBĂTORI

Cadouri, pe versuri
de colinde, pentru bătrâni
Au arătat că le pasă de soarta vârstnicilor. Au așteptat vizitatorii cu un zâmbet cald, cu o cafea, cu un cozonac. Au organizat un târg la care grăbățenii au cumpărat mici cadouri pentru
pomul de Crăciun, banii fiind folosiți pentru darurile de sărbători de care vor avea parte
bătrânii din Grabaț și de la Căminul din Jimbolia. Este vorba de acțiunea organizată de Biserica Ortodoxă, Clubul ”Femina”, Asociația ”Satul Bănățean” din Grabaț și de inimoasa fiică
a Grabațiului, doamna Vicky din Germania, alături de prietenii ei din Köln.
Duminică 5 decembrie 2010. O zi însorită la Grabaț. Imediat după Sfânta Liturghie, alături de
părintele Nicolae Valer Cioica, grăbățenii au venit la căminul cultural, la Târgul de Sf. Nicolae.
În sală, pe mese, expuse pentru vânzare, zeci de decorațiuni pentru sărbători, haine, articole de
uz casnic. Părintele Cioica oficiază o scurtă slujbă de mulțumire pentru doamnele care au făcut
posibil acest eveniment de suflet. ”Vom mai organiza un astfel de târg înainte de Sfintele Paști și
poate și înainte de Sfânta Maria, de Ruga satului” spune părintele Cioica. ”Doamnele din Grabaț
au răspuns cu mult entuziasm la pregătirile pentru această acțiune. Le mulțumesc și promitem că
vom mai desfășura astfel de acțiuni” spune doamna Maria Suciu, președinta clubului ”Femina”.
”E un gest de suflet. Toți cei care cumpără la târg, într-o anumită limită valorică, primesc bilete
de tombolă. Aveam peste o sută de astfel de bilete, toate câștigătoare” spune doamna Vicky, pe
care, la mesajul înregistrat video pentru grăbățenii din Germania, au podidit-o, de emoție, lacrimile. Corul Bisericii Ortodoxe din Grabaț și trupa de colindători ”Fiii Satului” din Lenauheim
(condusă de Dan Pătru) susțin recitaluri de colinde. ”Sărbătoarea cea mai mare!”, ”Ce sară-i
n-aiastă seară!”, ”Asta-i seara de Crăciun!”, ”Colinde, colinde!”, ”Acum proorocii cântă!” – au fost
doar câteva din colindele care i-au făcut pe grăbățenii prezenți la eveniment să intre în magia și
feeria sărbătorilor de iarnă. De acolo, din căminele de bătrâni, vârstnicii din Grabaț și Jimbolia
le mulțumesc, din toată inima, celor care le-au făcut sărbătorile mai frumoase !

Editorial
Ilie Suciu

Dragi locuitori,
În Sfânta noapte de Crăciun,
atunci când vă veţi aduna cu
toţii în jurul mesei mari, îmbelșugate, Bunul Iisus să vă
strecoare în suflet căldura,
iubirea și puterea de a trece
peste tot ce este rău în lumea asta. Sper ca, în fiecare
casă din Lenauheim, Grabaț
și Bulgăruș, să fie simţită bucuria Crăciunului, să domnească liniștea și bunătatea sufletească. Tot binele,
gândurile bune și curate să
vă însoţească pretutindeni,
fericirea și succesul să vă fie
mereu alături! Chiar dacă
anul care a trecut a fost unul
plin de încercări, fie ca 2011
să fie un an mai îmbelșugat,
să vă aducă multă fericire
și speranţa într-un viitor
mai bun. Dumnezeu să vă
ocrotească și să vă îndrume
pașii, să vă aducă lumină
în suflete și să vă dăruiască
un Crăciun plin de daruri și
„Mulţi ani fericiţi!”

„Sfintele Sărbători ale Crăciunului să vă aducă pace în suflete, sănătate și fericire. Vă urez să aveţi parte de bucurii, iar anul care vine să
stea sub semnul împlinirilor și al încrederii într-un viitor mai bun.
Constantin Ostaficiuc,
Președintele Consiliului
Judeţean Timiș”
Cetățenilor și edililor comunei Lenauheim le urăm:

Crăciunul e aproape și sufletul se primenește să primească cu pace și voie bună vestea
Nașterii Domnului nostru. În
prag de sărbătoare, pregătiţivă casa pentru colindători și
sufletul pentru bucuriile ce îl
așteaptă în seara de Ajun.
Sărbători fericite!
Viceprimar
Tudorel Cioablă

Doresc să împart bucuria de
nedescris a Nașterii Domnului Nostru Iisus Hristos și
a noului an - 2011-, cu voi,
enoriașii comunei Lenauheim. Fie ca aceste sfinte sărbători să se aducă tuturor, toate
darurile cele bogate și fără
sfârșit, sănătate, pace și liniște
sufletească, prosperitate, noi
bucurii și împliniri, spor bogat în noul an! La mulți ani!

Deschideți ușa și lăsați spiritul Crăciunului să vă intre în casă!
Deschideți inimile și lăsați Bucuria și Împlinirea să vă intre în
suflet! Deschideți larg brațele și îmbrățisarea voastră caldă,
vorba bună și gândul curat să fie cel mai de preț cadou pentru
cei dragi!
Fie ca Iubirea, Înțelepciunea, Încrederea și Generozitatea să vă
călăuzească pașii în noul an!
Tuturor vă dorim din tot sufletul “Sărbatori fericite”!
LA MULȚI ANI !

Werner Griebel
și familia
Mannheim, decembrie 2010
Dragi Creștini,
Iată și în acest an ne-a învrednicit Bunul Dumnezeu să
ajungem la aceste zile binecuvântate când să ne putem
iarăși bucura că Fiul Cel Unul Născut, Domnul Iisus,
a venit să ne aducă mântuirea. Să-L primim cu sufletul curat și plin de dragoste, pentru ca astfel să simțim
și noi bucuria vestită de îngeri. Precum magii au adus
daruri Pruncului, tot așa, și noi să-I aducem prinos de
mulțumire și într-un cuget să-L vestim tuturor “Căci cu
noi Este Dumnezeu”.
Urez creștinilor din Grabaț și Bulgăruș sărbători în pace
și bună înțelegere, sănătate și împliniri. Iar anul ce ne
bate la ușă să aducă bucurii, credință tare și dragoste față
de semenii noștri.
Nașterea Lui Hristos să ne fie de folos!

Preot paroh, Eleodor
Ardeleanu - Lenauheim
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Preot Nicolae Valer Cioica

Agenda cultural sportivă a comunei Lenauheim în 2011
La fel ca și în anul precedent, în 2011,
în comuna noastră vor avea loc multe evenimente cultural- sportive,
susșinute de Consiliul Local (CL)
Lenauheim sau de CL Lenauheim
în parteneriat cu Consiliul Județean
Timiș (CJT).
În luna ianuarie, în organizarea Consiliului Local Lenauheim, se va marca momentul Unirii Principatelor
prin acțiuni ce vor avea loc la școlile
din Lenauheim, Grabaț și Bulgăruș.
În luna martie vor avea loc două
acțiuni sprijinite tot de către Consiliul local. Este vorba de serbarea
Zilei Mamei pe data de 8 martie și
de întreceri sportive, în cadrul ”Cupei primăverii”, ce se vor disputa în
școlile și căminele culturale din cele
trei localități componente ale comunei. În preajma Sfintelor Paști, Consiliul Local va sprijini manifestarea
”Hristos a Înviat, Cântecele Învierii”. Aceasta va avea loc în școlile și
bisericile ortodoxe din Lenauheim,
Grabaț și Bulgăruș. Amatorii de tenis de masă se vor putea întrece în
cadrul unui concurs ce se va desfășura

în luna mai la căminele culturale
din cele trei localități componente.
Acțiunea are ca organizator CL Lenauheim. În luna iunie vor avea loc
două acțiuni. Prima dintre ele, având
ca organizatori CL Lenauheim și
CJT, este dotată cu Cupa ”1 Iunie” și
se va ține la școlile din comună. Tot în
iunie, serbările de sfîrșit de an școlar
vor fi sprijinite de CL Lenauheim.
La mijlocul lunii august va avea loc
manifestarea ”Sărbătoarea satului” la
Grabaț iat la începutul lunii septembrie, manifesterea similară la Lenauheim, ambele acțiuni fiind sprijinite
de către Consiliul Local. Pensionarii
din comună vor fi sărbătoriți în luna
octombrie. În ultimul trimescu a
anului, CL Lenauheim împreună cu
CJ Timiș vor organiza evenimentul
,,Lenau” Poet internațional”, acțiune
ce se va desfășura la căminul cultural și la muzeul din Lenauheim. În
aceiași perioadă va avea loc și ”Ziua
Recoltei”, sărbătoarea agricultorilor
din comună fiind sprijinită de către
CL Lenauheim. Noiembrie are în
calendar, cu susținerea Consiliului

Local, acțiunea ” Sărbătoarea satului”
la Bulgăruș. Ultima lună a anului are
prevăzută desfășurarea a trei evenimente, toate cu susținerea financoară a CL Lenauheim: ”1 Decembrie”
(la școlile din comună), ”Sărbătoarea
Ignatului” la Lenauheim, Grabaț și
Bulgăruș și ”Să colindăm Domnului
Bun” la Bisericile Ortodoxe din comună.

Important!

conductoarele electrice deteriorate. Termenul de finalizare a
acestor lucrări este 01.03.2011,
dar acesta se poate prelungi datorită condiţiilor meteorologice
nefavorabile . Primăria Lenauheim a fost informată că întreruperile de energie electrică NU
se vor opri în perioada sărbătorilor de iarnă, urmând ca acestea

să continue din 08.01.2011. Din
cauza acestor întreruperi și Primăria Lenauheim își desfășoară
cu greu activitatea. Cu toate greutăţile pe care le provoacă aceste întreruperi, este spre binele
consumatorilor ca lucrările fie
efectuate. Vă mulţumim pentru
înţelegere !

În această iarnă vom avea parte
de întreruperi de energie electrică, din cauza unor lucrări de
modernizare a liniei de înaltă
tensiune. În cadrul acestor ample
lucrări se înlocuiesc stâlpii necorespunzători, izolaţia electrică și

Primăria Lenauheim
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Seară de colinde și canțonete
cu Costel Busuioc
A cântat pe scena căminului după un drum de sute de kilometri și după un concert
susținut în inima Transilvaniei. ”La Vifleem colo-n jos, ”Ave Maria”, dar și alte colinde și canțonete interpretate de Costel Busuioc au creat o atmosferă de sărbătoare,
vineri 10 decembrie, la căminul cultural din Lenauheim.
Iarna grea a făcut ca întâlnirea lui Costel Busuioc cu locuitorii Lenauheim-ului să fie
întârziată cu mai bine de două ceasuri. Și asta pentru că drumul din Alba Iulia la Lenauheim a fost parcurs în mai mult timp ca de obicei. Cu toate acestea, peste 100 de
locuitori l-au așteptat pe cunoscutul tenor. De întârzirea motivată a tenorului au ”profitat”
preșcolarii și elevii școlilor din comună care au interpretat un recital de colinde pe scena
căminului cultural. ”O ce veste minunată!”, ”Am plecat să colindăm!”, ”Cerul și pămîntul”- au fost doar câteva din cele mai cunoscute colinde interpretate de micuți în fața
dascălilor și părinților. ”Îmi cer scuze pentru întârziere. Sper ca programul meu de colinde
și canțonete să vă placă!” a spus Costel Busuioc pe scena căminului din Lenauheim. ” La
Vifleem, colo-n jos”, ”Ave Maria” dar și melodii de pe ultimul album au creat o atmosferă
de sărbătoare în sală.

Noutăţi despre Recensământul General Agricol
După primele zile de activitate în cadrul recensământului agricol s-au constatat o serie de probleme cu care s-au confruntat recenzorii pe teren. Concret, culegerea datelor se face anevoios, principalele motive pentru această situație fiind următoarele:
- Teama oamenilor de a face declaraţii ca nu cumva să fie supuse impozitului suprafaţele de teren
lucrate sau efectivele de animale din gospodării.
- La foarte multe locuințe nu este nimeni acasă sau este poarta încuiată ori cetățenii nu aud când
sunt strigaţi la poartă
- La imobilele nelocuite sau la terenurile virane, vecinii nu colaborează, în sensul că nu furnizeză
date despre cei care lucrează acel teren.
Vă reamintim că datele înregistrate sunt utilizate doar în scopuri statistice. Personalul desemnat are obligaţia să respecte
caracterul confidenţial al datelor înregistrate. De asemenea, ținem să vă precizăm faptul că impozitul pe teren și imobil se
plătește doar de către proprietar și NU de cel care lucrează terenul sau locuiește acolo.
Referent superior,
Liliana Radomir

Daruri pentru copiii
din comuna noastră

CĂSĂTORII
Rafailă David- Mihai cu
Mureșan Angela- Mariana
în 13.11.2010
Nikola Robi- Marius cu
Vraja Ligia în 19.11.2010
Le dorim
“Casă de piatră!”

Pentru că au fost tare cuminți, au ascultat de părinți, de doamnele educatoare, învățătoare și profesoare, Moș Crăciun s-a
gândit că, preșcolarii și elevii din clasele I- VIII din Lenauheim, Grabaț și Bulgăruș, merită multe, multe cadouri. Pentru ei,
Primăria și Consiliul local Lenauheim au decis să îl ”ajute„ și
în acest an pe Moș să împartă daruri la toți copiii din comuna
noastră.
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Urez tuturor locuitorilor
comunei care poartă
numele Ștefan, Vasile și
Ioan un sincer “La mulţi
ani!”, cu multă sănătate
și bucurii alături de cei
dragi.
Primar
Ilie Suciu

DECEDAȚI
Ciobanu Tudor în
10.11.2010
Construț Maria în
12.11.2010
Nicola Ioan în 13.11.2010
Vlaș Catița în 15.11.2010
Străuț Nicolae în
17.11.2010
Tillschneider Ana în
17.11.2010
Petrovici Ecaterina în
24.11.2010
Todorescu Ioan în
26.11.2010
Dumnezeu să-i odihnească în pace!

