Von: Octavian Cociorva [mailto:octavianbnp]
Gesendet: Donnerstag, 2. November 2017 13:02
An: m.zikeli@yahoo.de
Betreff: Freidorf
Domnule Zikeli, vă salut cu respect.
După cum aţi văzut mă numesc Octavian Cociorva şi sunt Notar Public în Dumbrăviţa de
lângă Timişoara .
Dar încă din 1975 sunt freidorfean. Locuiesc în Freidorf pe str. Ioan Slavici nr.45 (în casa
lui Bednar unde era magazinul de pâine şi lapte ) .
Sunt fiul lui Tolea, fostul antrenor al echipei de fotbal FZB.
Până în 1975 am locuit la Fabrica de Zahăr.
Ştiam de la prietenii mei din Germania (Edgar Maier, Dietmar Kirchenheuter, Toni Donis,
Liza Kirchenheuter) că în Germania funcţionează o asociaţie a foştilor locuitori ai Freidorfului, asociaţie în care Dvs. deţineţi o funcţie importantă. De aceea am decis să vă scriu.
Desigur eu nu sunt etnic german, dar ţin la tradiţiile şi la spiritul german care au existat
în Freidorf, dar care încet, încet dispar sau sunt lăsate, cu intenţie, spre uitare.
Iar pentru ca totuşi lumea să nu uite că pe aceste meleaguri au trăit nişte oameni harnici, drepţi, cinstiţi care au dat nume şi sens acestor locuri. Şi pentru că la nivelul instituţiilor publice din Romănia etina germană se confundă cu cea a saşilor, fiind total ignorată
influenţa pozitivă şi a şvabilor din Banat, cred că ar trebui să facem ceva în sensul ca să
arătăm lumii că în Romănia, în zonele istorice, nu numai saşii au avut o contribuţie la
dezvoltarea de ansamblu al acelor zone unde locuiau, dar nemijlocit şi fără îndoială şi
şvabii şi-au pus puternic amprenta pe viaţa şi cultura acestor zone ale Romăniei. Oraşul
Timişoara şi Banatul în general nu puteau reprezenta un magnet pentru restul populaţiei
ţării, atât înainte de 1989 cât şi in present, dacă nu reprezentau o puternică zonă
economică, socială, culturală la baza cărora stă, categoric influenţa şi contribuţia a
şvabilor care au populat această parte a Romăniei şi dece nu a Europei.
Domnule Zikeli, vreau să cred că aceste rânduri reprezintă o temă de gândire şi studiu
iar dacă credeţi că merită sau are şanse să o dezvoltăm într-un fel, eu sunt present la
datorie.
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