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PREMIERĂ ÎN COMUNA NOASTRĂ

30.000 de puieți plantați
pentru generațiile viitoare

Sute de elevi, tineri și bătrâni. Lopeți, hârlețe, cisterne cu apă, tractoare
cu pluguri, forfotă, gropi săpate în câmp- totul pe un vânt ce a bătut cu
tărie. Aceasta a fost atmosfera la cea mai mare acțiune de împădurire
desfășurată vreodată în comuna Lenauheim.
Sâmbătă 9 aprilie. Dis de dimineață, locuitorii din Lenauheim, Grabaț
și Bulgăruș au plecat, cu mic, cu mare, spre câmp, să planteze 30.000
de puieți de salcâm alb. Au fost prezenți și elevii claselor a VI-a, VII-a
și a VIII-a de la școlile comunei noastre. Acțiunea a fost organizată
de către primăria Lenauheim, care a achiziționat puieții. La Grabaț,
aceștia au fost plantați lângă bariera de la intrarea dinspre Lenauheim, la Bulgăruș spre Satul Nou iar la Lenauheim pe pășune. ”Ne-am
gândit să realizăm această amplă acțiune de împădurire din mai multe
considerente. În primul rând reabilităm zonele degradate de pe pășuni
ori de pe anumite suprafețe din extravilanul celor trei localități. Pe de
altă parte, noi dar și generațiile următoare, vom respira un aer mult
mai curat, mai proaspăt, pădurile contribuind la răcorirea și purificarea
aerului. Nu în ultimul rând, se vor asigura zone de plante și animale.
Nu trebuie să omitem faptul că îi vom încuraja pe crescătorii de albine,
salcâmul alb fiind o specie care asigură cantități însemnate de miere
prin stupăritul pastoral. Țin să mulțumesc tuturor participanților, în
mod special elevilor și profesorilor. Copiii s-au implicat cu mult entuziasm și au avut numai de învățat dintr-o astfel de acțiune. Aș mai
adresa rugămintea locuitorilor, și îndeosebi crescătorilor de animale, să
aibă grijă de puieții plantați„ spune primarul Ilie Suciu.

„Sărbătoarea Învierii Domnului reprezintă un moment trăit cu bucurie și
emoţie, alături de cei dragi. În fiecare an, Sfintele Paști ne readuc în
suflet speranţă și încredere în viitor. Fie ca lumina Învierii Mântuitorului să vă inunde casa și să
vă aducă numai armonie, fericire
și multă iubire. Sărbători Fericite!
Hristos a Înviat !”
CONSTANTIN
OSTAFICIUC
Președintele Consiliului Judeţean
Timiș
În noaptea Învierii, când
clopotele bat, cu lumânări
aprinse, cu sufletul curat, să
spunem împreună....
HRISTOS A ÎNVIAT !!!!
Învierea Domnului să vă sporească sănătatea și belșugul,
să vă împlinească gândurile și
speranțele. Lumina sfântă a
Învierii să coboare în sufletele
și în inimile voastre.
Vă urăm un
PAȘTE FERICIT!
Fam. Werner Griebel,
Mannheim, aprilie 2011

Invit pe toți credincioșii ortodocși
și catolici, care anul acesta vor
sărbători împreună Sfintele
Paști, la împăcare și iubire, căci
am dobândit iertarea și mântuirea prin Înviere. Nimeni să nu
fie trist, nimeni să nu-și piardă
credința și nădejdea în faţa necazurilor vieții, pentru că Hristos
cel Înviat este cu noi. Cu această
credință dătătoare de viață care
ne dă putere și biruință, doresc
tuturor, un Sfânt Paște fericit.
Hristos a înviat !
Preot paroh, Eleodor
Ardeleanu - Lenauheim
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Consilierii locali
Cioablă Tudorel- viceprimar
Remus Jurcă
Cedică Gheorghe
Dosescu Adrian
Lăcătuș Victor
Litra Gabriela
Mărcuș Iosif
Motăroaia Sorin
Nariţa Alinel Ioan
Popi Ovidiu
Străuţ Ioan
Toma Ioan
Vasile Gheorghe
Voinea Costică
Sfintele Sărbători de Paști ne oferă
plăcutul prilej de a adresa locuitorilor
comunei, cele mai calde urări de sănătate, fericire și noroc. Fie ca Învierea Domnului Nostru, Isus Hristos,
să aducă pacea și liniștea în familiile
dumneavoastră. Paște fericit ! Hristos
a Înviat!

Fie ca emoţia pe care o împărtășim cu
toţii în preajma Învierii Domnului să vă
umple sufletul de lumină și bucurie. Vă
doresc ca lumina sfântă să se pogoare asupra dumneavoastră și a
celor apropiaţi cu sănătate, bucurie și realizări depline. Paște fericit alături de cei dragi!
Hristos a Înviat! Christus
ist Auferstanden! Krisztus Feltámadt!
ILIE SUCIU
Primarul comunei
Lenauheim

Lumina Învierii să lumineze sufletele
credincioșilor,
lăsând deoparte toate grijile
acestei lumi,
ca să ne putem bucura de
praznicul Sfintelor Paști, să
ne îmbrăţișăm
unii pe alţii și
să ne spunem
unul altuia frate, chiar și acelora care
ne urăsc, să iertăm totul pentru că:
“Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând și celor din
morminte viaţă dăruindu-le”.
Bunul Dumnezeu să dăruiască tuturor credincioșilor sărbători binecuvântate.
Preot Valentin Cazac
Parohia Bulgăruș

Drept măritorilor creștini,
Bucuroși că și în acest an Bunul Dumnezeu ne-A adus aceste
zile binecuvântate, să retrăim fiecare bucuria că Hristos, Fiul Lui
Dumnezeu, a înviat pentru ca noi, să ne putem înălța rugăciunile noastre de mulțumire cu nădejdea că ele sunt bine primite “
ca o jertfă în jertfelnicul cel mai presus de ceruri”. Asftel înălțați
sufletește de puterea postului și a rugăciunii, să privim cu bucurie
spre Dumnezeu cel Atotmilostiv. Să ne deschidem sufletul curat
pentru ca LUMINA LUI HRISTOS să fie cea care de acum să
ne lumineze calea în această viață spre împărăția Lui Dumnezeu.
Dragostea, pacea, iubirea și bucuria de a fi alături de cei dragi, să
vă umple sufletul și în fiecare zi să-I mulțumim Domnului Hristos că S-a jertfit pentru ca, noi
să avem viața veșnică.
HRISTOS A ÎNVIAT, sărbători fericite la toți oamenii să dăruiască Bunul Dumnezeu!
Preot Nicolae Valer Cioica

ÎN ACEST AN,

Creștinii din toată lumea sărbătoresc
împreună Învierea Domnului
Paștele este sărbătoarea creștin-ortodoxă care anunţă
Învierea Domnului Iisus Hristos, biruinţa omenirii, triumful asupra suferinţei și spălarea păcatelor.
Foarte multe tradiţii de Paște sunt păstrate și acum și
sunt foarte așteptate de cei mici. La fel ca anul trecut,
și în 2011, ortodocșii și catolicii sărbătoresc Paștele în
aceeași zi.
Obiceiurile pascale încep cu Săptămâna Mare, care pornește de la Duminica Floriilor, atunci când Iisus Hristos
intră în Ierusalim, și se termină cu duminica Paștelui,
odată cu marea sărbătoare a Învierii Domnului. În săptămâna dinainte se fac ultimele pregătiri pentru marea
sărbătoare, se vopsesc ouăle roșii și se pregătesc cozonacii, drobul de miel și pasca. În Joia Mare, numită și Joia
Patimilor, se duce la biserică mâncare și băutură, pentru a
se sfinţi și apoi pentru a se da de pomană pentru sufletul
morţilor. Tot atunci se vopsesc ouăle, deoarece se spune
că dacă se înroșesc în Joia Mare, acestea se vor păstra fără
că să se strice tot anul. Totuși, cine doarme în acestă zi, va
fi leneș tot anul. Simbolul ouălor roșii vine de la patimile
lui Iisus Hristos. Când Maria, mama Mântuitorului a venit la crucea unde era răstignit acesta cu un coș cu ouă, ele
s-au făcut roșii de la sângele curs. În Vinerea Patimilor,
Vinerea Mare, foarte mulţi creștini ţin post negru, fără
apă și mâncare, pentru a fi feriţi de boli și pentru a avea
spor tot anul. Cine se spovedește și se împărtășește în
Vinerea Mare, va fi spovedit și împărtășit pentru tot anul.
Tradiţia mai spune că dacă va ploua în această zi, anul
va fi unul roditor și îmbelșugat, dacă nu va ploua va fi
unul secetos. În Săptămâna Mare, toate gospodinele fac

curăţenie generală în casă, în curte și grădini, ca simbol al
renașterii. În noaptea de sâmbătă spre Duminica Învierii,
toată lumea merge la biserică pentru a asista la Învierea
Domnului și pentru a lua lumină ca să o ducă acasă pentru a avea lumină în viaţă și în suflet, dar și pentru a lua
tradiţionalele Sfinte Paști - anafură sfinţită. În Duminica
Învierii, obiceiul este ca oamenii să poarte haine noi, semnificaţie a primenirii trupului și a sufletului. Dimineaţă,
bănăţenii turnau apă proaspătă într-un vas în care mai
puneau un ou roșu și un ban de argint și se spălau pentru
a fi rumeni și sănătoși ca oul, pentru a fi tari că banul și
pentru a avea belșug. O tradiţie importată este cea a iepurașului, mult așteptat de copiii cuminţi deoarece acesta
vine cu cadouri și cu dulciuri pentru cei mici.

Oaspeți de seamă din Germania
La finele lunii mai, comuna Lenauheim va fi gazda unei importante
delegații din orașul german Ingolstadt. ”Avem confimarea prezenței, în
data de 27 mai, la Lenauheim, a primarului general al orașului Ingolstadt, Dr. Alfred Lehmann. Delegația care îl va însoți va fi alcătuită din
lideri de seamă ai Uniunii Creștin-Sociale (CSU). De asemenea, vor
mai fi prezenți liderii șvabilor bănățeni din Germania, consulul Germaniei la Timișoara, președintele CJT, Constantin Ostaficiuc și prefectul
de Timiș, Mircea Băcală. Pentru comuna noastră va fi un eveniment
deosebit. Distinșii oaspeți vor efectua o vizită la primărie, la Muzeul
Nikolaus Lenau dar și în alte puncte din comună. Pe această cale fac
un apel către toți locuitorii pentru ca să ne primim oaspeții așa cum se
cuvine, să arătăm că suntem gospodari, că avem o localitate curată și
îngrijită” spune primarul Ilie Suciu.
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Curs de îngrijitori de
bătrâni la Lenauheim

Urez tuturor
locuitorilor comunei
Lenauheim care poartă
numele Florin, Florica,
Florina și Gheorghe,
Gheorghina, Georgeta,
George un sincer
“La mulţi ani!”

Primar
Ilie Suciu

CĂSĂTORII
Morteanu AurelianAlexandru cu Sabadâș Carmen-Laura în 26.03.2011
Prochin Lucian cu Fazakas
Elena-Laura în 06.04.2011
În premieră, în comuna noastră are loc un curs de îngrijit bătrânii. Participanții au parte de ore de teorie dar și de
practică la Căminul de bătrâni din Comloșul Mare. Cei care
vor absolvi cursul vor putea lucra în cămine de bătrâni din
Occident.
Cursul face parte din proiectul cu finanțare europeană denumit „Împreună pe piață- Îmbunătăţirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”. Obiectivele
proiectului țin de facilitarea accesului la un loc de muncă
și de sporirea oportunităților de angajare a cursanților. Pe
parcursul lunii februarie, la Lenauheim, 28 de persoane au
avut parte de 120 ore de teorie. Participanții la curs au făcut
240 de ore de practică într-un cămin de bătrâni. Cursul de formare profesională pentru ocupația
de îngrijitor de bătrâni se va finaliza la sfârșitul lunii aprilie. Diplomele ce se vor acorda sunt
recunoscute pe piața muncii de profil din statele europene. ”Cursanții au participat cu mult interes atât la modulele de teorie cât și la cele de practică. Această meserie este una foarte căutată
pe piața muncii și am convingerea că cei 28 de absolvenți vor găsi cu ușurință locuri de muncă”
spune Mihaela Tatiana Ulita, inițiatoarea proiectului.

Jürgen
Griebel vicepreședinte
șvabilor
bănățeni din
Germania
În data de 12 februarie a avut
loc în Germania adunarea
generală a șvabilor bănățeni.
Cu acest prilej, un fiu al Lenauheim-ului, a fost ales
vicepreședintele asociației.
Jürgen Griebel s-a născut în
1981 și a copilărit până la
vârsta de 8 ani în localitatea
Lenauheim. ”În satul natal

am mers la grădiniță și apoi
la școală, până în clasa a IIIa. Apoi, am plecat cu părinții
definitiv în Germania, stabilindu-ne la Mannheim.
Chiar dacă am fost departe
de Lenauheim, nu am uitat
de unde am plecat. Aproape
în fiecare an am venit la bunici și am luat parte la evenimentele comunității. În acest
mod, am ramas în contact
permanent cu Lenauheim
si cu Banatul. Din 1998 fac
parte din comitetul de conducere a HOG Lenauheim,
asociație cu care particip la
festivitățile “Fiii satului” ce au
loc la Lenauheim. Din anul
2008 fac parte și din comitetul de conducere a șvabilor
bănățeni din Germania” spu-
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ne Jürgen Griebel. Îi dorim
mult succes în activitățile sale
din cadrul asociației șvabilor
bănățeni din Germania și a
celei din HOG Lenauheim !

Le dorim “Casă de piatră!”

REGISTRUL AGRICOL
În perioada 01.04 – 16.05.2011, se
depune la APIA declaraţia anuală a
producătorilor de lapte deţinători de
cotă de vânzări directe. Cota de lapte
reprezintă cantitățile de lapte și produse lactate, ce pot fi comercializate
într-un an de cotă. Producătorii de
lapte, deţinători de cotă de vânzări
directe, au obligaţia să ţină evidenţa
zilnică a producţiei în caietul fermierului, să păstreze caietul timp de 3 ani,
să declare pe propria răspundere că
datele sunt corecte și să depună declaraţia anuală care conţine cantităţile de
lapte vândute în anul de cotă respectiv. Chiar dacă nu ați comercializat nici
o cantitate de lapte aveţi obligaţia să
vă depuneţi declaraţia anuală și o justificare scrisă, caz în care nu vă peirdeţi
cota de lapte.
Referent superior,
Liliana Radomir

DECEDAȚI
Rugescu - Lina Eugen în
16.03.2011
Hancig Miklos în
21.03.2011
Davidoiu Mihai în
21.03.2011
Nicola Iacob în
03.04.2011
Dumnezeu să-i odihnească
în pace!

