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Sediul consiliului local: Bethausen nr. 66,
telefon 0256/333303;
Coordonate:
45°50′05″ lat. N;
21°57′35″ long. E; 
Repere istorice:
-25 aprilie 1862- s-a născut la Cliciova
Geor  ge Po po viciu, lingvist, creatorul pri-
mului laborator de fonetică  (d.27.12.1927); 
-1883 - localitatea Bethausen e întemeiată
de co loniştii germani veniţi din Zic hy dorf
(azi, Planişte, în Serbia), pe fosta vatră a
satului românesc Becliza (Betlineşti);
-1890 - comuna face parte din distric tul Ba -
linţ, având 546 de locuitori;
-22 februarie 1893 - se naşte la Nevrincea
preotul greco-catolic Dumitru Neda, cano-
nic mitropolitan, ziarist și profesor la Aca-
demia Teologică din Blaj (d.1956); 
-1896 - este inaugurat oficiul poştal din Ba -
linţ;
-1924 - satul era numit Bethlenhaus (ger -
mană), Beth lenháza (ma ghiară, casa lui
Beth len), Bet leaz (română);
-1936 - în Bethausen existau 187 de case,
cor bărbătesc, fanfară, moară, cooperativă
de credit, şcoa  lă primară, post de jandarmi,
oficiu poştal, sta ţie CFR; 
-1939 - la Leucuşeşti se naşte profesorul şi
monograful Ioan Irimescu;
-22 martie 1948 - se naşte la Cliciova Elena
Sintescu, interpretă de muzică populară; 
-2002 - comuna Bethausen avea 2 856 de
lo  cu itori; 
-2003 - apare monografia „Leucuşeştiul şi
leucuşenii”, autor Ioan Irimescu;
-2008 - este construită o şcoală nouă în sa -
tul Cutina;
-2009 - este reabilitat, modernizat şi dotat
cu nocturnă stadionul echipei de fotbal „AS
Cutina” din Bethausen, care îşi desfăşoară
antrenamentele pe te re nul din Leucuşeşti.
-2010 - este realizat un parc de joacă pen-
tru copii în localitatea Bethausen;
-2011 - sunt reabilitate şi modernizate că mi -
nele culturale din satele Cladova şi Cli cio va;
-este renovat căminul cultural din Leucu-
şeşti;
-2012 - se încheie lucrările de regularizare a
râului Bega superioară;
-24.10.2013 - este organizată la Bethausen
prima ediţie a Târgului de animale deschis
crescătorilor din zona de est a judeţului;
-apicultorul Gheorghe Ionel Danciu din
Bethausen  are sute de stupi de albine, prin-
tre clienţi numărându-se cunoscutul inter-

pret de muzică populară Laza Cnejevici; 
- este finalizată alimentarea cu apă potabilă
şi canalizarea menajeră în Cladova, Bet-
hausen şi  Leucuşeşeti; 
-se înfiinţează after-school-ul în Leucuşeşti;
-este modernizat drumul Cliciova-Nevrin-
cea;
-2014 - este finalizat infocentrul turistic din
Bethausen;
-este terminat căminul cultural din satul Cu-
tina;
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2012 - total
= 3 057 persoane, din care:
- masculin = 1 493 persoane
- feminin = 1 564 persoane
Numărul locuinţelor la 31 decembrie
2012 = 1041
Sate componente: Bethausen, Cliciova
(1454, Clecho wa), Cutina (1440, Gwtho -
 nia), Leucuşeşti (1440, Lékesfalva, „satul
Le  cheş”), Nevrin cea (1371, Neu rinche),
Cla do va (1308, Kalad wa);
Instituţii şcolare: Şcoală gimnazială: Bet -
hau sen; Şcoli primare: Clado va, Cli cio va,
Cuti na, Leu cu şeşti; Gră di niţe: Bet hausen,
Cla dova, Cutina, Cli cio va, Leu cu  şeşti, Ne-
vrinceai;
Instituţii sanitare: Dispensar medical: Bet -
hau sen; Dis pensar sanitar-veterinar: Bet -
hausen.
Instituţii culturale: Cămine culturale: Bet -
hausen, Cladova, Cli    ciova, Leucuşeşti şi
Nevrincea; Biblio te că: Bet hausen (1960);
Baze sportive: Teren de fotbal Bethau sen;
Biserici: Ortodoxe: Leu cu şeşti (1880), Cla -
do va (1890), Cliciova (1898), Cu  tina (1900)
şi Ne vrincea; Ro ma no-cato-ice: Bet hau sen
(1884) şi Ne vrincea (1908); Greco-catolică:
Ne vrincea (1928); Bap tiste:Cla dova (2005),
Cli ciova (20 00), Leu cuşeşti (2006);
Ruga: Cliciova (de Sf. Paşti), Leucu şeşti
(15 au gust), Nevrincea şi Cu ti na (8 sep tem -
brie), Bethau sen (ultima duminică din au -
gust) şi Cladova (14 oc tombrie).
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CUTINA CEA BĂTRÂNĂ
Sat aparţinător Bethausenului, aşe za rea

Cutina are o istorie mai veche decât reşe -
dinţa de comună, fiind po me nită într-o do na -
ţie din anul 1440 fă cută de regele Vla dis lav I
al Ungariei (odată cu satul Leu cu şeşti)
fraţilor Mihai şi Ioan Ország, sub nu me  le de
Gutonya sau Gwthonia. Domeniul de peste
2500 de iugăre ajunge, rând pe rând, în pro-
prietatea lui Nicolae Bánfy (1477), apoi a lui
Francisc Ha raszty, care o do nează familiei
Ioan Ceh (1518). La în ce putul secolului al
XVII-lea aşe  zarea, ce pare a fi fost pe atunci
nelocuită, a fost dă ruită de Gavril Báthory lui
Ioan Pri bek şi Simion Sta ni şa. Totuşi, la
anul recensământului 1717, Cutina este con -

sem nată ca a vând 20 de case, ţinând de dis-
trictul Fă get. În anul 1780, în sat se întâmplă
un feno men încă ne ex plicat: sute de jugăre
de pă mânt din hota rul Cutinei au ars vreme
de un an şi focul nu s-a stins decât în urma
unor ploi pu ternice care au durat câteva zile. 

În perioada interbelică, la anul 1924, satul
avea 997 locuitori, iar în anul 1930 aşezarea
avea 905 locuitori (cu toţii români) şi 191 de
case. La anul 1990 se clădeşte biserica orto -
do xă română. 

Resfinţirea bisericii din Cliciova
Credincioşii ortodocşi ro mâni din localitatea Cliciova au sărbă-

torit la 22 septembrie 2008 împlinirea a 100 de ani de la zidirea
bisericii cu hramul „Învie rea Dom nului”. Cu acest prilej a avut loc
şi resfinţirea lă caşului de cult renovat. La eve niment a participat
P.S. Paisie Lugo janul, episcopul vicar al Ar hi e piscopiei Timi şo arei,
care a oficiat Sfânta Li turghie ar hierească împreună cu un sobor
de 15 preoţi. Gazdă bună le-a fost tutu ror primarul comunei Bet -
hau sen de care apar ţine lo calitatea Cliciova, Ioan Lihoni.

„MAMA ARE-UN 
DRAC DE FATĂ!”

În satul Cliciova, la 22 martie 1948, s-a
născut Elena Sintescu. Învaţă în copilărie
cân tece populare de la bunica ei, Florica Sin -
tescu. La 16 ani debutează ca solistă vo cală
la Făget cu orchestra lui Achim Penda. Se
stabileşte la Timişoara şi colabo rează cu or -
ches trele conduse de Ion Odrobot şi Ion
Platon (cu ultimul la „Sorocul”). Este laurea -
tă (alături de Tiberiu Ceia) la Festivalul de
Folclor din Ungaria (1967). Între 17 şi 19 ani
es te de mai multe ori prezentă în studiourile
Televiziunii Române cu orchestra condusă
de Ionel Pocarici. La 19 ani înregistrează la
Ra dio Timişoara singurele ei cântece din ti -
ne reţe: „Mama are-un drac de fată” şi
„Auzi, mamă, câinii bat!”. În anul 1974

(avea 26 de ani) decide
să renunţe la scenă şi
să cânte  vreme de şai -
spre  zece ani, la restau-
rantul „Intim” (Sári-né-
ni) din Timişoara.

În 1983 susţine pe
scena Filarmonicii Ba -
natul din Timişoara un
concert de romanţe şi cântece de petrecere
alături de Adriana Ciuciu şi Margareta
Zsizsik, soliste ale Ope  rei Române din
Timişoara.

Elena Sintescu părăseşte România în anii
’80 şi se stabileşte la New-York. Aici înre gis -
trează primul ei CD cu romanţe şi cântece de
petrecere. Se întoarce în vizită la Timi şoara,
prilej de a înregistra două casete cu mu zică
populară bănăţeană, acompaniată de o for-
maţie condusă de Laurenţiu Baciu.
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BETHAUSEN -

100 de ani de

existenţă -

1983

Bethausen - magazin sătesc (1934) 

Preotul greco-catolic Dumitru Neda s-a
născut în satul Nevrincea la 22 februarie
1893. A făcut studii teologice la Viena şi In ns -
bruck, după care a devenit notar consistorial
al Diecezei Lugojului. A fost cano nic mitro po -
litan, ziarist şi profesor la Aca demia Teolo -
gică din Blaj. Ca jurnalist, are colaborări me -
ri torii la ,,Unirea”, cotidian al Consiliului Na ţi -
o  nal Român din Blaj. 

La 17 iunie 1934, Adunarea Generală a
aso  ciaţiei Astrei Române şi-a desfăşurat lu -
crările în Şcoala comunală din Făget. Adu  na -
 rea s-a desfăşurat conform ceremonialului
specific manifestărilor Astrei: a început cu
sluj ba reli gioasă, oficiată în Biserica parohi a -
lă, predica fiind ţinută de preotul Dumitru
Neda despre datoria de a cerceta Biserica. A
urmat un parastas de pomenire pentru ma -
rele binefăcător al Astrei, dr. Cornel Pă cu ra -
riu Bianu, pa rastas slujit la piatra de mormânt
din Cimitirul comunal de preoţii Dumitru Ne -
da şi Alexandru Banea în pre zenţa întregii
co mu ne. Părintele Neda este arestat pentru
credinţa sa în anul 1950. A fost dus la în -
chisoarea din Sighet. E su pus terorii şi mi ze -

riei din peni ten ciarele co muniste şi se îm bol -
năveşte de tuberculo ză.

Este eliberat în anul 1952 şi se internează
la Spitalul evreiesc din Cluj, unde a fost în -
grijit în mod deosebit de către medicul in -
ternist prof. univ. dr. Ale xan dru Ciplea,
care îi cum  păra chiar şi medicamente din ba -
 nii lui. De altfel, profesorul Ciplea - un prac -
tician fără egal al artei vindecării şi deo -
potrivă un sa vant, autor de cercetări ştiinţi-
fice în variate do menii ale medicinei - a aju-
tat material şi mo  ral şi pe alţi preoţi greco-ca -
tolici, pri ntre ca re şi pe mon se niorul Vla di mir
Ghika. Deşi grav bolnav, tră ind în mari lip -
suri, Dumitru Neda cre dea totuşi cu tă rie în
viitorul Bise ricii Unite, fi ind încredinţat că
toate fap tele isto rice se pet   rec după voia lui
Dum nezeu.

Arestat din nou de securitatea comunistă,
părintele Dumitru Neda a fost trimis la Sibiu,
unde este judecat de Tribunalul Militar. Preo -
tului-martir i s-a stabilit „domiciliu forţat" la
Cra  iova, acolo unde a trecut la cele veş nice
în anul 1956.

CANONICUL MITROPOLITAN DUMITRU DEDA 

BIBLIOTECA „DR. IOSIF POPOVICIU” 
În prioada interbelică, satul Cliciova se mândrea cu o bibliotecă publică

bine înzestrată: „Biblioteca Dr. Iosif Popoviciu”, care purta numele omu-
lui de cultură bănăţean născut în Cliciova. „Licenţiat la Sor   bona, cu o spe -
cia lizare în fonetica ex pe  rimentală, strălucit slavist, profesor la Unive -
r sităţile din Viena, Budapesta şi Cluj, unde a fondat catedra de fone-
tică ex pe rimentală” (du   pă cum îl caracterizează Con stantin Tu fan), pro-
fesorul Iosif Popoviciu a donat co munei natale 1200 de volume de o valoare
deosebită, care au stat la ba za înfiinţării bibliotecii publice din localitate.
Iosif Popoviciu era fra tele lui Geor  ge Po po viciu (1862-1927), „ilus tru
proto pop şi istoric lugojean, membru co res pon dent al Academiei Ro -
mâ ne”, decorat cu Steaua României şi Coroana Ro mâniei în grad de comandor, ambii fiind
fiii Anei Popoviciu din Cliciova. Prin mama lor, fraţii Popoviciu se în ru deau cu baritonul Titus
Olariu (n.6.01.1896, Făget - d. 30.08.1960, Timişoara), per so    nali tate importantă a teatrului
liric bănă ţean şi naţional, alături de tenorul Traian Gro ză vescu. 

Dr. George

Popoviciu
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