

Primarul Dominic Fritz, printre șvabii de la Lenauheim – a
participat la deschiderea festivităților “Fiii satului“
10.09.2022 - 20:02

Scris de: Eugen Chiosa

Dominic Fritz a efectuat astăzi o vizită oficială mai puțin obișnuită în calitate de primar al Timișoarei.
Acesta s-a deplasat în județ, în comuna PNL-istă Lenauheim care se află în sărbătoare.
Edilul Timișoarei a participat alături de Ovidiu Ganț – deputatul minorității germane, de viceconsulul
Germaniei – Siegfried Geilhausen, de primarul unei comunei înfrățite cu Lenauheim din Germania, de
reprezentantul șvabilor din Lenauheim și de primarul PNL, Ilie Suciu, la deschiderea festivităților “Fiii
satului” în curtea muzeului din Lenauheim ca invitat oficial al șvabilor din localitate.
După alocuțiunile de început, invitații au realizat un tur al muzeului din localitate.
În discursul său, primarul PNL, Ilie Suciu, a subliniat importanța comunității germane pentru cultura
bănățeană, dar și-a exprimat și speranța că Lenauheim va putea contribui la elementele de atracție în jurul
anului 2023, când Timișoara va fi Capitală Europeană a Culturii.
Deputatul minorității germane, Ovidiu Ganț, a amintit că liceul timișorean de tradiție, Lenau, care a dat doi
premiați Nobel poartă numele lui Nikolaus Lenau, poetul născut la Lenauheim.
Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a mulțumit șvabilor plecați peste hotare pentru faptul că an de an revin
în județul Timiș pentru această sărbătoare și și-a exprimat convingerea că întreaga comunitate va ajuta

Timișoara în 2023 să se facă cunoscută în Germania pentru promovarea evenimentului anului în România.

Conform primăriei Lenauheim, în perioada 10-11 Septembrie 2022, sunt organizate manifestările
tradiționale „Fiii satului Lenauheim” și „Ruga satului”.
Program:
SÂMBĂTĂ – 10.09.2022
– 10:00 – primirea invitaților la Muzeul Nikolaus Lenau
– 10:30 – deschiderea oficială
– 11:00 – simpozion cu tema: 220 de ani de la nașterea lui Nikolaus Lenau
– 11:50 – 12:15 – depunere de coroane la monumentul eroilor de la Biserica catolică, Biserica ortodoxă și
statuia Nikolaus Lenau;
– 12:15 – 12:45 – întâlnire cu Asociația Pro Lenau
– 16:00 – 17:00 – Parada portului tradițional
– 17:00 – 18:00 – program artistic cu cu „Banater Musikanten Temeschwar” și dansuri șvăbești cu
„Banater Tanzgruppen Temesch”
– 18:00 – spectacol de dansuri populare românești și germane.
– Muzică, dans, joc și voie bună cu Ionela Bălan și Irinel Dănilă.
– DJ MC STEF și KDY D JANE
DUMINICĂ – 11.09.2022
– 10:00 – 11:00 – slujbă religioasă la Biserica catolică

– 11:00 – 12:00 – deplasarea de la biserică la cimitirul catolic pentru depunere de coroane la sora
poetului Nikolaus Lenau
– 12:10 – 12:25 – poezii dedicate poetului Nikolaus Lenau
– 16:00 – slujbă la Biserica ortodoxă, Lenauheim
– 17:30 – hora rugii
– 18:00 – program de dansuri tradiționale cu Formația de dansuri a tinerilor din Lenauheim
– 20:00 – dans, joc și voie bună pe terasa Căminului Cultural cu Carmen Popovici Dumbravă, Alina
Trastău și Ion Luca Jurjescu
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Primăria Timișoara a lansat licitația de realizare a PUZului pentru viitorul campus al Universității de Vest
Timișoara din zona Oituz – costă 180 de mii de lei
Primăria Municipiului Timișoara a lansat licitația pentru achiziționarea serviciilor de urbanism
necesare elaborării Planului Urbanistic Zonal (PUZ) „Zona Oituz-Popa Șapcă și concept
amenajare domeniu public” și a Regulamentului Local de…

