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Sediul consiliului local: Lenauheim nr.
258, telefon 0256/360428, fax 0256/381775
Coordonate:
45°52′19″ lat. N;
20°48′02″ long. E;
Repere istorice:
-1482 - localitatea Lenauheim este atestată
do  cumentar sub numele Csatád, probabil
după cel al familiei Ciata;
-1759 - se înfiinţează  staţia de poştă pe
drumul care lega Seghedinul de Timişoara;
-1763-1767 - au loc masive colonizări ger -
ma ne şi se construiesc peste 200 de case;
-13 august 1802 - se naşte poetul  Nikolaus 
Le nau (d. 1850);
-1831 - în comună exista deja o farmacie;
-1836 - ciuma loveşte localitatea Bulgăruş; 
-5 iulie 1852 - se naşte la Bulgăruş poetul
Johann (Ivan) Szimits (d. 26.03.1910, la
Viena);
-1880 - Csatádul avea 3 281 de locuitori;
-1882 - se naşte Jarosy Desiderius, muzi-
colog, dirijor, organist, critic muzical, profe-
sor, editor, preot romano-catolic (d. 1932);
-23 octombrie 1908 -  se naşte la Csatád
Nikolaus Hans Hockl, pedagog, istoric, om
politic (d. 5.11.1945);  
-1926 - comuna primeşte actualul nume, Le -
nau heim;
-1981- se naşte la Lenauheim Griebel
Jürgen, vicepreşedinte al şvabilor bănă ţeni
din Germania; 
-2002 - comuna Lenauheim are 5 704 lo cui -
tori;
-2005 - apare lucrarea „Le  nau he im,
Scur tă mo no  grafie”;
-2009 - apare primul număr al publicaţiei
„Monitorul“, editată de primărie;
20.05.2011- comunitatea din oraşul german
Schwabischall donează satului Bulgăruş o
mașina de pompieri marca Mercedes;
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2010 - total:
5 945 de persoane, dintre care:
- masculin = 2 966 persoane

- feminin = 2 979 de persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2011: 
1 973
Sate componente: Lenauheim, Bulgăruş
(1462 - Bogaruş), Grabaţ (1764, Grabaţ);
Instituţii şcolare: Şcoli cu clasele I-VIII:
Lenau heim, Bul găruş şi Grabaţ; Grădiniţe
cu program normal: Lenauheim, Bulgăruş şi
Grabaţ;
Instituţii sanitare: Cabinete medicale:
Lenauheim, Bulgăruş şi Grabaţ; Farmacie
umană: Grabaţ; Dis pen sar sanitar-veterinar:
Lenauheim; Cabi net şi farmacie sanitar-vet-
erinară: Grabaţ;
Instituţii culturale: Casa memorială „Niko -
laus Lenau“: Le nau heim;  Cămine culturale:
Lenauheim, Bul gă ruş şi Grabaţ; Bibliotecă:
Lenau heim (fondată la anul 1962);
Biserici: Biserici ortodoxe române: Lenau -
heim (1948), Grabaţ (1949) şi Bulgăruş
(1940); Biserici romano-catolice: Lenauheim
(1778 - monument istoric), Grabaţ (1764) şi
Bul gă ruş (1774); Biserici creştine baptiste:
„Be ta nia“ - Lenau heim (1979); Bulgăruş,
Gra  baţ (2000); Biserici pen ticos ta le: Le nau -
heim şi Bul gă ruş;
Ruga: Grabaţ (15 august - Sfânta Maria
Mare); Lenauheim (8 septembrie - Sfânta
Maria Mică) şi Bulgăruş (8 noiembrie - Sfinţii
Arh. Mihail şi Gavril);
Cetăţeni de onoare:  Kahr Helmuth, Hei -
din ger Helmuth, Wieser Franz, Barbel
Wiebke Schofnagel, Bon den leaz Othmar,
Griebel August, Griebel Wer ner, Gheorghe
Tăpălagă,  Ioan Rofa.

Suciu Ilie  primar
Cioablă Tudorel viceprimar
Cabău Daniela, consilier PDL
Derevlean Gheorghe, consilier PDL
Dosescu Adrian, consilier PDL
Lăcătuş Victor, consilier PR
Litră Gabriela, consilier PDL
Mărcuş Iosif, consilier PDL

Motăroaia Sorin, consilier PDL
Nariţa Alinel Ioan, consilier PSD
Popi Ovidiu, consilier PSD
Străuţ Ion, consilier PDL           
Toma Ioan, consilier PDL
Vasile Gheorghe, consilier PSD
Voinea Costică, consilier PDL

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LENAUHEIM
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La 13 august 1802 s-a
născut  la Csatád, Franz
Niemb sch Ed ler von
Streh   lenau, cel care va in -
tra în lite ra tura universală
sub numele de Nikolaus
Lenau. 

După moartea tatălui, în 1807, anii co pi -
lăriei îi sunt marcaţi de numeroase mutări: de
la Csatád la Pesta, apoi lângă Viena, ia răşi
la Pesta, apoi la Tokaj, din nou la Viena. De -
sele schimbări de domiciliu vor influenţa ca -
racterul lui Lenau, care va duce şi mai târziu
această viaţă de „no -
mad”. A studiat fi lo zo fi -
a, dreptul, me di ci na,
agro nomia, fără a ter -
mi na însă vreuna din -
tre aceste facultăţi. Le -
nau atinge culmile ar -
tis tice şi ale con cep  ţiei
sale des pre lume între
anii 1838 şi 1844,  în
pe   ri oada pregătirii re -
vo luţiei din 1848. Ne -
pu tin ţa adap tării la sta -
rea de lu cruri de atunci
îl determină să pă  ră -
seas  că ţara. Se în -
dreap tă spre Ger ma ni -
a, mai precis spre ora -
şul  Stuttgart, unde ajunge la 9 august 1831.
Intră în con tact cu reprezentanţii „Schwä -
bische Schule”, a căror influenţă ideologică a
fost ho tă râ toa re pentru creaţia din acea pe -
rioa dă. Aici i-au apărut foarte multe poe zii din
lirica naturii, dar şi dintre ce le care exprimau
compasiunea pentru po poarele subjuga te
(„Cân te ce poloneze”). 

După peregrinări la München, Karls ruhe,
Heidelberg (unde a încercat să-şi ter mine

studiile de medicină), s-a hotărât să pără -
sească Europa. Pleacă în A me rica,  ţara li -
bertăţii şi a democraţiei. Le nau se în ro lează
şi el în puhoiul celor 150 000 de e mi granţi
care părăsesc în tre 1831 şi 1840 bă trânul
con tinent.  Re alitatea vieţii din Ame rica îi pro -
voacă o mare dez  i luzie, dar activitatea sa li -
terară din această perioadă este fructuoa să. 

După o şedere de numai 6 luni în America,
poetul se întoarce în iunie 1833 în Ger mania.
Este întâmpinat ca un scriitor de renume, fi -
ind considerat unul dintre marii poeţi ro man -
tici ai Germa niei. Cule gerile de poe zii editate

de Cotta l-au făcut ce -
le bru. 

Lenau atinge în poe -
mul epic „Savona ro -
la”  (prin întoarcerea la
credinţă) cel mai cri tic
punct al concepţiei sa -
le despre viaţă, in  flu en -
ţat fiind şi de dra gos tea
neîmplinită pen tru So -
phie, soţia unui func ţio -
nar austriac. Po e ziile
de dra gos  te din acea
pe rioadă converg spre
re sem  nare, iar po etul
pare că se izolează de
restul lumii tot mai mult.

Relaţia cu Sophie nu
merge. A încercat să se rupă de ea logo -
dindu-se cu Marie Be hrends, fiica unui
burghez din Frankfurt. În toiul pre gătirilor de
nuntă su feră însă un atac de apo plexie la
Stut t gart. Ultimii şase ani din via  ţă (până la
moar tea sa în 22 august 1850) îi va petrece
în tr-un sanatoriu din Winnental (lân gă Stutt -
gart).

Lo ca li ta tea natală a poetului din Banat
poartă din anul 1926 numele de Le nauheim.

PoETUL NIkoLAUS LENAU

CASA MEMORIALĂ NIkOLAUS LENAU ŞI MUzEUL dE EtNOgRAfIE

Expoziţia de păpuşi îmbrăcate 
în costume şvăbeşti

Cuină şvăbească Maşină manuală de spălat rufe Bicicletă de lemn

Clădirea monument istoric 
„Han de poştă" (1775) adăposteşte
Casa Memorială „Nikolaus Lenau" 
(înfiinţată la anul 1932), casă unde 

s-a şi născut poetul bănăţean
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Nikolaus Hans Hockl s-a născut la 23
octombrie 1908, la Csa tád - Lenauheim, ca
fiu al comerciantului Jo hann Hockl şi al soţiei
sale Susanna, născută Hensel. Nikolaus
Hans Hockl a urmat şcoala generală în satul
natal, iar din 1921, gim naziul real din Timi -
şoara, pe care l-a ab sol vit  în 1928. A studiat
filozofia, istoria şi filologia la Viena, Mar burg-
Lahn şi Bucureşti, unde a obţinut în 1933
dreptul de a profesa în învă ţământul mediu.
Ca student, a înfiinţat în Timişoara aso cia ţia
„Wandervogel" („Pasărea călătoare“) şi, în
1933, în localitatea Dudeştii Noi, o  ta bă ră de
muncă pentru tineri. 

Cariera profesio nală şi-a în ce put-o în
Bucureşti, ca dascăl de limba ger ma nă la
gimnaziul grecesc. În 1934 a trebuit să între-
rupă activitatea didactică, pentru a-şi satis fa -
ce stagiul militar.

După o scurtă perioadă de activitate în ju -
de ţul  Satu-Mare, Hockl a fost numit şef al
„Schulamt der Deutschen Volksgruppe in

Ru mä nien". În această calitate a lucrat la
pro  iectul pentru o nouă Lege a învă ţă mân -
tului aplicabilă pentru Volks gruppe, lege
adoptată în 1941. 

După o controversă cu şefii mişcării ger-
mane din Banat  a fost destituit de la con du -
cerea  „Schulamt der Deutschen Volks grup -
pe in Rumänien", dar i s-a acor dat postul de
di rector al Gimnaziului German din Reşiţa.
La începutul anului 1945, Hockl şi soţia sa au
fost deportaţi în Uniunea Sovie tică, fratele lui
Hockl fiind un fruntaş nazist. În lagăr, Hockl a
suferit un atac de cord şi a decedat la 5 no -
iem brie 1945 la Dnie pro pe trovsk (Ucrai  na).
Dintre lucrările sale mai însemnate amintim
pe cea închinată sa tului Aluniş din judeţul
Arad: „Traunau. Is toria unui sat şvăbesc”
(Jim bolia, 1930), dar şi „Auf dem Wege zur
Na  tion. Beiträge zur Geschichte der Ba -
nater Schwaben” (Her mannstadt, 1934);
„Das deutsche Banat” (Timişoara, 1940)
sau „Deutsche Jugend erziehung in Ru -
mä nien” (Timişoara, 1940).

PRIVILEGII PENTRU
CoLoNIŞTI 

Coloniştii germani ajunşi în Banat erau
ocrotiţi de Curtea de la Viena, chiar dacă
pentru aceasta autorităţile imperiale trebuia
să-i mute, nu o dată, pe românii sau sârbii
din localităţile în care urmau să se stabi -
lească şvabii. Nu a fost în să cazul co lo niş ti -
lor din Bulgăruş: Deşi urme despre sat exis -

tă în surse documentare încă din anul 1462,
sub ocupaţia otomană aşe za rea a fost pusti-
ită, iar Harta lui Mercy din anul 1723 arată
Bulgă ruşul tot fără locuitori. 

Sa tul se întemeiază la  anul 1769, din do -
rin ţa con silierului Timişorii, Neumann. Sunt
aduşi aici co lonişti germani, „fiecare pri -
mind lot de casă şi 34 jugăre de pământ,
pe lângă materiale de construcţie, erau
scutiţi de impozite pentru mai mulţi ani“. 

SCRIERI ŞVĂBEŞTI 
Johann (Ivan) Szimits s-a născut la  5

iu lie 1852, la Bulgăruş. Poet de limba ger -
ma  nă, dar de etnie sârbă,  a crescut şi a fost
e du  cat în limba şvăbească. S-a ocupat de
cu le gerea de cântece populare şvă beşti din
Ba nat. Scrieri proprii: „De Schwob. Hu mo -
ris tische Gedichte in banat-schwä bisch -
er Volks mundart.” Temesch burg (Timi şoa -
ra) 1888,  „Blume vun dr Heed un sunscht
al lerhand Luschtliches Aus wahl und
Nachwort Franz Heinz”, Editura Kriterion,
Bucureşti, 1973. Szimits a trecut la cele
veşnice în 26 martie 1910, la Viena.

SCURTĂ  MoNoGRAFIE
Povestea în lim ba română a Csa tá dului

de ier i  ş i  de az i  (Le nau heim, Scur tă
mo  no  grafie) a fost
al că tui tă pe du rata
mai mul  tor de  ce  nii
de pro  fe so  rul Con -
 stan tin Paş cău (di -
rectorul şcolii  gen-
erale din co mună în -
tre anii 1951-1976).
Mo  no gra  fia profe-
sorului Constantin
Paşcău a apă rut în
anul 2005. 

PEDAGoG, ISToRIC, PoLITICIAN
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