Un bloc de locuințe pentru români va fi construit lângă viitoarea biserică ortodoxă românească din sector
Scris de Viena, Asutria / Romanian Global News
Luni, 13 Mai 2019

În luna ianuarie a acestui an, a fost turnată placa de fundament a bisericii ortodoxe româneşti
din sectorul 2 al Vienei, bisericǎ proiectatǎ ca o interpretare a mǎnǎstirilor voivodale din
Bucovina. După mai puțin de 4 luni, preotul Emanuel Nuțu, "sufletul" acestui proiect a anunțat o
altă mare realizare pentru comunitatea românească din Viena: s-au semnat actele pentru
realizarea unui bloc de locuințe, dedicat românilor interesați din capitala Austriei, "bine proiectat
si lucrat, la un preț avantajos", aflat chiar lângă viitoarea biserică, transmite www.ziarulromane
sc.at
, preluat de
Romanian Global News.

Preotul Nuțu a scris pe pagina sa de Facebook că blocul va avea grădini suspendate, mult
spațiu verde, spații și grădiniță pentru copiii românilor, o agenție de pelerinaje, precum și
magazine românești și bisericești. Dar, "mai presus de toate", spune părintele, avantajul "de a
trăi lângă Biserică."

Iată întregul mesaj:

"În urma semnării contractului cu Sozialbau AG, romanii au șansa de a bine-viețui împreuna,
doar ei, într-un bloc de lângă Praterul vienez, încadrat într-un nou cartier. Este o șansă dată
nouă, românilor, de către Primaria Vienei nu doar de a construi o Biserica minunată într-o zona
atât de centrală, ci prin Sozialbau și sansa de a ne aduna din împrăștiere, de a ne bucura unii
de alții fără a fi străini de vecini, de a avea o locuința noua, bine proiectata si lucrată, la un preț
avantajos, de a ne bucura, datorită proiectului/conceptului, la care s-a lucrat enorm, de 2 grădini
suspendate, dar și de mult spațiu verde în apropierea clădirii, de spații comune pentru diferite
activități pentru copiii, pentru maturi și pentru cei mai cărunți, de a avea la parter o grădinița
creștină pentru copiii noștri, un magazin cu produse românești, un magazin bisericesc, o
agenție de pelerinaje și mai presus de toate, de a trăi lângă Biserică.

Alese mulțumiri Inalt Preasfințitului Părinte Mitropolit Serafim, care mi-a dat binecuvântare,
membrilor Asociației "Sf. M. Mc. Gheorghe" pe care am fost nevoiți sa o înființăm pentru a
dezvolta acest proiect, membri care au crezut și investit în acest proiect, Arhitectilor Georg
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Baldass și Mihaela Ionescu, care au proiectat clădirea și au consiliat pe viitorii locatari, Dl.
Avocat Mag. iur. Constantin-Adrian Niţu, care ne-a consiliat juridic. In luna Noiembrie se vor
primi cheile."
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