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ACłIUNE DE SPONSORI ZARE DI N PARTEA PRIETENILOR DIN
AUSTRIA
In cele 15 sejururi ale
mele în România am
câştigat o adevărată
prietenie şi m-am îndrăgostit de această frumoasă Ńară. Ajutorul ne
produce tuturor bucurie.
Să sperăm că vom avea
parte şi în continuare de
aceasta. Noile reglementări de licenŃă de
import ne-au cam temperat în dorinŃe ....

Principalul animator al acestei acŃiuni
de sponsorizare pentru catedra noastră, este
ziarul Erlaftal-Bote din localitatea austriacă
Wieselburg, prin redactorul şef D-l Karl
Fehringer, ajutat moral şi material de directorul Gerhard Radinger. AcŃiunea umanitară de
ajutor a început în 1990, la cea de a 100-a aniversare a ziarului Erlaftal-Bote, când, în luna
martie, au trimis un camion de produse alimentare, medicamente
şi îmbrăcăminte
pentru unele localităŃi din Transilvania.
În 1999 şi
2000 au efectuat
două transporturi
de produse, de certă necesitate pentru
catedra noastră.

2

Cine şi cu ce ne-a sponsorizat?
La primul transport, din 1999, deşi la
început nu a fost vorba de catedra noastră, cu
puŃin înainte de a pleca spre România au reuşit
să adune o serie de produse foarte utile nouă:
lămpi cu incandescenŃă, hârtie de scris, articole
de birotică etc.
Transportul din 2000 a fost însă cu
mult mai substanŃial: calculatoare şi componente, copiatoare, maşini de scris, din nou articole de birotică, lămpi de tavan, centrală telefonică, faxuri, foarte multă hârtie de scris de
diverse categorii şi multe altele.
Toate acestea provin din produse puse
la dispoziŃie de firme şi instituŃii din Austria:
Fabrica de Bere Wieselburg, firma Electro
Hubert Lehner, şcoli din zonă, dar şi cititori ai
ziarului Erlaftal–Bote. SusŃinerea financiară a
transportului propriu zis a fost asigurată de
Clubul LIONS din Wieselburg şi de o serie de
firme de transport.
Curriculum Vitae Karl Fehringer
Anul naşterii: 1936
Studii: absolvent al Academiei de Studii de
AdministraŃie
OcupaŃii: Director Administrativ al Institutului
Francisco-Josephinum (750 elevi)
M embru în Consiliul de Conducere al Institutului
Ziarist la KURIER
Redactor şef la Erlaftal–Bote, timp de 15 ani,
până la pensionare (1996). Îşi continuă
activitatea în această funcŃie şi în prezent
Căsătorit, doi copii. Johannes este redactor la
un ziar, iar Karl este un "temut" inspector
la Oficiul de Control al Alimentelor
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