Här Paschtouer Romain Richer
Kolleegen a Kolleeginnen aus dem Schäffen- a Gemengerot
Gemengepersonal,
Léif Membere vun de Veräiner,
Léif Feelener Bierger alleguer,

Zesumme mam Schäffen- a Gemengerot sinn ech frou Iech haut op eiser Feier um Virowend vum
dësjäregen Nationalfeierdag ze begréissen.
Erlaabt mir, am Kader vum Nationalfeierdag fir d’éischt e puer Leit Merci ze soen. Ugefaange mat engem
häerzleche Merci un den Här Paschtouer fir seng schéi Wierder elo grad an der Kierch. Och ee Merci der
Organistin, den Dirigente vu Gesank a Musek, esou wéi hire Memberen, déi duerch d’Musek an de Gesank
dës Feier verschéineren an him ee würdege Kader ginn. Merci de lokale Pompjeeën déi wéi all Joer
d’Sécherheet vum Cortège assuréieren.
Merci de Veräiner déi den Owend am Hennesbau fir eist leiflecht Wuel suergen. Merci och all deenen
anere Veräiner an allen Leit déi sech un dëser Feier bedeelegen.
Virun dräi Joer am Juni 2019, stounge mir fir d’lëscht hei fir den Nationalfeierdag ze feieren. Ewéi Dir all
wësst, war eis Welt säit dem Mäerz 2020 op ee Coup eng aner. De Corona-Virus huet eist Land erreecht
an eis Regierung huet eis missen e Lockdown operleeën. Et war vun haut op muer verbueden sech ze
versammelen, Fester ze feieren, eis Kanner konnten net méi an d’Schoul goen an esou weider. Zanter hier
hu mir alleguerten, awer ganz besonnesch eis Kanner an vulnerabel Bierger, staark ënnert der Pandemie
gelidden. Vill Leit sinn an dëser Zäit krank ginn a leider hunn och iwwer 1000 Leit hiert Liewen duerch de
Virus verluer.
Säit e puer Méint hu mer Schrëtt fir Schrëtt eis Normalitéit erëmkritt, mee ech wëll op dëser Plaz nach
eng Kéier rappelléieren, datt de Virus nach ëmmer an eisem Alldag present ass.
Ech sinn iwweraus frou, datt et eis haut trotzdeem méiglech ass fir den Nationalfeierdag ouni
Aschränkungen, ewéi soss di Joren, feieren ze kënnen. Et ass eemol am Joer wou mir all um Virowend
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vum Nationalfeierdag zesummekomme fir eis bewosst ze ginn datt mir als fräi Bierger an engem
demokratesche Land liewen. Mir sollen eis bewosst sinn, datt et eis hei am Land nach ëmmer gutt geet.
Wéi mir de Covid 19 einegermoossen ënner Kontroll haten, huet Russland de 24. Februar 2022 e grouss
ugeluechten Iwwerfall op d’Ukrain ugefaangen. De russesche President Wladimir Putin huet eng Invasioun
iwwert dat ganzt Staatsgebitt vun der Ukrain ugeuerdent. Dëst ass e schwaarzen Dag fir d’Ukrain, Europa
an déi ganz Welt. De Krich ass domadder un der Grenz vun der Europäescher Unioun ukomm an dat
obwuel nom dem 2. Weltkrich gesot ginn ass: „Ni méi Krich“.
Mir kënnen dagdeeglech an de Medien héieren a gesi wéi vill Leed de Krich an der Ukrain mat sech bréngt.
Et sinn aktuell Millioune Flüchtlingen aus der Ukrain a ganz Europa op der Sich no Sécherheet. An ech si
ganz houfereg, Iech haut kënnen ze soen, datt 15 ukrainesch Flüchtlingen hei zu Feelen ënnerkomme sinn
an private Wunnengen a mëttlerweil ginn esouguer e puer Kanner hei an d’Schoul. Bei dëser Geleeënheet,
wëll ech de privat Leit, déi hier Wunnenge gratis zur Verfügung stellen e grousse Merci soe fir dëse
solidareschen Akt.
Ech well den Owend awer och e klenge Réck- an Ausbléck op eis grouss Projete maachen, fir datt Dir wësst
wat sech an eiser Gemeng gedoen huet an doe wäert:
1) Wärend der Pandemie gouf versicht virun ze schaffen an ze investéieren. Mir hunn dovu
profitéiert dat den Hennesbau an der Pandemie zou war an hunn de Festsall nei aménagéiert,
andeems mir en neie Comptoir, neit Geliichts a neie Mobiliar installéiert hunn.
2) Eis nei Gemeng hu mer de Mäerz 2021 ugefaangen ze bauen. De Réibau steet an de Dach ass
drop. Viraussiichtlech soll déi nei Gemeng am Abrëll / Mee nächst Joer fäerdeg sinn.
3) Déi interkommunal Kläranlag mat all de Réckhalebecke si fäerdeg.
4) Mir si mat der Kärsanéierung vun der aler Schoul zu Uewerfeelen amgaangen, do wäerten
ausserdeem och nach 2 Wunnengen entstoen.
5) D’Gemeng huet den Haff Hess am Februar 2021 kaf fir de Präis vun 2.525.000 Euro. Do lafen am
Moment Etude fir e Projet am soziale Wunnengsbau mat dem Ministère du Logement ze
realiséieren.
6) An der « Rue de la Fail » si mer amgaang mat Ponts et Chaussées de laang erseentenen Trottoir
ze bauen.
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7) D’« Route de Bastogne » gëtt nom Congé collectif vun der Kéier, uewen am Ausgang Richtung
Ettelbréck, bis bei d’Tankstell nei aménagéiert andeems zesumme mat Ponts et Chaussées
d’Strooss, den Trottoir, d’Waasserleitung, d’Bushaisercher, d’Foussgängersträifen, d’Beliichtung,
asw. erneiert ginn.
Doriwwer eraus sinn nach etlech kleng Projeten amgaange fäerdeg gestallt ze ginn an domadder géif ech
de klenge Réck- an Ausbléck schléissen.
Mir hunn den Owend Blummen néiergeluecht fir deene Jongen ze gedenken déi am 2. Weltkrich hiert
Liewen hu misse loossen, fir datt mir haut hei zu Lëtzebuerg a Fridden a Fräiheet kënne liewen. Hinnen si
mir éiweg zu Dank verflicht a wëlle bei dëser Geleeënheet ganz fest u si denken.
De Feelener Jongen een decke Merci, fir déi schéi Blummen déi si all Joer op dësem Dag hei néierleeën.
An Zäite wou net alles esou ronn dréint, musse mir an eis goen an eis op dat wesentlecht besënnen. Als
national Gemeinschaft solle mir eis, op engem Dag wéi deem heitegen, un eis national Wäerter erënneren
an eis Zäit huele fir doriwwer no ze denken.
Dir hutt haut duerch Är Präsenz bewisen datt Dir d’Wichtegkeet vum Nationalfeierdag erkannt hutt an
datt dir dëse wichtegen Dag fir eist Land ze feiere wësst.
Dofir soen ech Iech Merci.
Nodeems d’Musek eis d’Heemecht gespillt huet, géife mir eis am Cortège opstellen an zesummen am
Fakelzuch an den Hennesbau goen, wou d’Gemeng dann e gudde Maufel an e Patt zum Beschte gëtt. Ech
wënschen eis all e puer gemittlech Stonnen zesummen
an e schéinen Nationalfeierdag.
Vive de Grand-Duc Henri a seng groussherzoglech Famill
Vive eist Lëtzebuerger Land
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