
Ambasadorul Germaniei a luat pulsul Mediasului
 Wilfried Gruber, ambasadorul Germaniei s-a intalnit cu primarul Mediasului, Daniel Thellmann 
Ambasadorul deschide drumul investitorilor germani  Gruber crede ca Mediasul are un potential bun,
care pe viitor se va dezvolta si pe baza schimburilor culturale dintre Medias si comunitatile locale din
Germania.
  
  
  Wilfried Gruber a fost intampinat la Primarie in jurul orelor 11,30,  de primarul Daniel Thellmann, iar
dupa o intrevedere care a durat aproximativ o ora, pret de cateva minute bune, ambasadorul s-a pus la
dispozitia presei locale.
  Gruber a declarat ca vizita la Medias face parte dintr-un miniturneu prin Transilvania si este un bun
prilej, pentru a-l cunoaste pe noul primar al Mediasului, Daniel Thellmann.  "Astazi am venit la Medias,
pentru ca am dorit sa am o intrevedere cu noul primar al orasului. Inca de saptamana trecuta ma aflu in
vizita prin Transilvania, am fost la Bistrita, Maramures, Sighet, Cluj, iar astazi sunt la Medias, urmand
apoi traseul spre Bucuresti, unde voi participa la o conferinta internationala" , a spus ambasadorul.
  
  Discutie rodnica cu primarul Thellmann
  Ambasadorul a precizat faptul ca, intrevederea cu primarul Mediasului a fost deosebit de rodnica,
datorita discutiilor, care au vizat in special, viata economica a Mediasului, dar si perspectivele unei
colaborari intre investitorii germani si municipalitatea mediesana.  "In cadrul intalnirii, primarul a facut o
radiografie a vietii economice a Mediasului, prilej cu care am purtat discutii despre perspectivele
investitorilor germani, la Medias. Thellmann mi-a explicat ca, Mediasul are o bogata traditie industriala,
care, dupa revolutie a suferit puternice transformari. Trebuie gasiti noi investitori si intreprinzatori, dar
mai important este capitalul uman si acesta exista" , a precizat Gruber.
  Discutiile dintre ambasador si primarul Mediasului au facut referire si la turismul din zona orasului, in
acest sens, Wilfried Gruber precizand ca trebuie aduse anumite imbunatatiri infrastructurii, sosele,
hoteluri, moteluri si a mentionat faptul ca, potential exista, iar pe viitor acesta trebuie exploatat.
  Totodata, ambasadorul a precizat ca, pe viitor schimburile culturale dintre Medias si comunitatile locale
din Germania se vor dezvolta, pe baza bogatei infrastructuri creata de institutiile de invatamant, in limba
germana, care a fost fondata pentru minoritatea germana, dar care acum este si la dispozitia populatiei
romane.
  
  Cetatenii germani surprinsi de alegerile locale din Romania
  Ambasadorul Germaniei a declarat ca, alegerile locale din Romania, in special cele de la Medias si Sibiu
au fost urmarite cu mare interes de cetatenii germani.  "Cetatenii germani au urmarit cu interes alegerile
de la Medias si Sibiu, fiind surprinsi si totodata bucurosi de alegerea primarilor sasi, dar si a presedintelui
Consiliului Judetean. In plus, au vazut in rezultatul alegerilor un semn de incredere. Eu cred  ca, atat
primarul Mediasului, cat si cel al Sibiului merita pozitiile pe care le au si pot justifica increderea
acordata" , sustine ambasadorul.
  Programul ambasadorului Germaniei, Wilfried Gruber a mai cuprins si o vizita la Casa Schuller, sediul
FDGR Medias.
  
  Milu OLTEAN
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