
Biserica din Biertan, pe prima emisiune filatelica Romania-Germania, din ultimele decenii
Prima emisiune comuna de marci postale Romania - Germania, din perioada postbelica, a fost lansata, in
acest week-end, iar timbrele au ca imagine o gravura a Bisericii fortificate din Biertan, judetul Sibiu,
monument inscris in Patrimoniul Mondial UNESCO din anul 1993.
  
  Secretarul de stat din Ministerul federal de Finante, Hartmut Koschyk, si presedintele parlamentului din
landul german Hessa, Norbert Kartmann, au anuntat evenimentul si la Sibiu, in conditiile in care
emisiunea filatelica a fost prezentata oficial sambata, la cea de a XXI-a intalnire a sasilor din Ardeal, care
s-a desfasurat la Brasov, iar in aceasta saptamana va fi lansata oficial si la Berlin.
  
  "Aceasta emisiune este expresia relatiilor foarte bune dintre tarile noastre", a spus Hartmut Koschyk,
adaugand ca alegerea Bisericii fortificate din Biertan ca element comun al emsiunii de marci postale
subliniaza inca o data rolul de punte de legatura al minoritatii germane din Romania intre cele doua tari.
  
  Valoarea unui timbru corespunde unei trimiteri postale din Romania spre Germania si invers.
  
  "Ma bucur enorm pentru aceasta emisiune comuna filatelica", a declarat si Norbert Kartmann, care,
alaturi de ambasadorul Romaniei in Germania, va participa la lansarea oficiala de la Berlin.
  
  
  
  Onoare pentru zona Sibiului
  
  
  
  "Vreau sa multumesc Republicii Federale Germania pentru deosebita onoare pe care a facut-o Romaniei
- este prima emisiune comuna de timbre din perioada postbelica - si pentru deosebita onoare pe care
ambele tari au facut-o zonei Sibiului, dar si sasilor din regiune, prin acceptarea Bisericii fortificate de la
Biertan, ca imagine comuna", a spus Ovidiu Gant, deputatul Forumului Democrat al Germanilor in
Parlamentul Romaniei.
  
  Pe langa faptul ca face parte din patrimonul UNESCO, Biserica din Biertan are o valoare speciala si
pentru ca a fost, pana la jumatatea secolului al XIX-a, sediul Bisericii Evanghelice din Romania, care
ulterior s-a mutat la Sibiu.
  
  Grafica comuna a timbrelor celor doua tari a fost realizata de graficianul roman Razvan Popescu,
desemnat castigator in urma unui concurs desfasurat in 2010, la Berlin si organizat de Ministerul de
Finante al Republicii Federale Germania si Romfilatelia.
  
  
  
  Vizita oficiala
  
  
  
  Secretarul de stat din Ministerul federal de Finante, Hartmut Koschyk, si presedintele parlamentului din
landul german Hessa, Norbert Kartmann, au vizitat, la finalul saptamanii trecute, biserica din Biertan, si
s-au intalnit, la Sibiu, cu mai multe oficialitati locale, cu primarul Klaus Iohannis, cu presedintele
Consiliului Judetean, Martin Bottesch, cu secretarul de stat Helghe Fleischer, cu presedintele FDGR
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Transilvania, Jurgen Porr, cu fostul episcop evanghelic, Christoph Klein, dar si cu Thomas Gerlach,
consulul Germaniei la Sibiu.

Cuvinte cheie: romania  biertan  forum  ovidiu gant  concurs  transilvania  sibiul  biserica  brasov  berlin
biserica din  fdgr  germania  martin bottesch  unesco  razvan pop  parlamentul romaniei  consiliului
judetean  judetul sibiu  presedintele fdgr  tura  klaus iohannis  posta  patrimoniul mondial  consulul
germaniei la sibiu
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