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Articol din 23.02.2015 

Ajutor din Saarland pentru aproximativ 4.000 de elevi  

Preşedintele de onoare –THW Hubertus Ballnus a fost "motorul" 
 

În 1994, acum 21 de ani, a fost pusă în funcţiune prima reţea de calculatoare la Liceul Industrial 

din Lipova, România. Până la acel moment în şcolile din oraşul Lipova existau doar câteva calculatoare 

pentru mulţi, mulţi elevi şi eleve. În şcolile din apropierea oraşului Lipova nu exista nici măcar un 

calculator pentru a li se putea preda elevilor. A fost o iniţiativă de întrajutorare din partea „grupului 

de specialişti în calculatoare – Computer-Gruppe – Hubertus Ballnus” şi a Cercului de Prietenie 

Germano-Român din Landul Saar e.V. Luni în şir Hubertus Ballnus, Beckingen, a pregătit împreună 

cu prietenii, tehnologia de reţea. Nopţi întregi s-a muncit în acest scop în pivniţa / subsolul casei lui 

Hubertus Ballnus, până ce totul a fost gata pentru instalare în România. După o săptămână de lucru în 

Lipova, reţeaua de calculatoare a putut fi pornită la Liceul Industrial din Lipova (cu aproximativ 1.500 

elevi), în luna mai a anului 1994. 
 

  
Hubertus Ballnus cu Josef Klein în activitatea de reparare şi pregătire a calculatoarelor – 1994 

Inginerul de software "Harry" din Saarland, la instruirea privind funcţionarea reţelei Novell – mai 1994 

 

 

 

stânga:  Hubertus Ballnus la ceremonia de sfinţire a reţelei de calculatoare din România - octombrie 1996 
 

Pentru elevii şi profesorii Liceului Industrial din Lipova, România, aceasta a fost o zi specială. 

Până la acea dată cel mai des găseai maşinile de scris, în cel mai bun caz, electrice. Până în Decembrie 

1989 deţinerea unei maşini de scris în particular trebuia, printre altele, „obligatoriu anunţată”. Doar cu 

ajutorul unei maşini de scris se puteau face fluturaşi/pliante şi texte împotriva dictaturii comuniste 

existente până atunci! Introducerea tehnologiei informatice nu a fost doar un progres tehnic, ci a fost 

pentru români şi un pas deosebit de emoţionant spre noua libertate.  
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Cu ajutorul calculatoarelor din Saarland într-o nouă eră! 
 

Acest titlu sună poate un pic “teatral”, dar pentru românii din micul oraş Lipova, cu aproximativ 

11.000 de locuitori, faptul că, de acum, copiii lor puteau învăţa cu ajutorul calculatoarelor, a fost un pas 

deosebit, asociat cu multă emoţie pozitivă. 

Startul reţelei de calculatoare donate de Landul Saar a fost sărbătorită într-un mod festiv la Liceul 

Industrial din Lipova. 

 
Alte imagini de la festivităţile din luna mai 1994 

 

 

Era de făcut multă muncă…voluntară! 
 

Nu era suficient, să se aducă calculatoarele din Saarland în Lipova şi să se introducă în priză şi 

gata, merg. Nu, trebuiau amenajate şi sălile de clasă necesare. Trebuia refăcută şi extinsă instalaţia 

electrică, au fost necesare o mulţime de prize. A fost necesară şi echiparea corespunzătoare a sălilor de 

clasă, cu mese şi scaune potrivite, pentru câte 12 computere şi 24 de elevi / eleve. 

Da, iar apoi un punct foarte important: profesorul/profesoara trebuia în prealabil instruită să 

utilizeze aceste calculatoarele. Toate acestea s-au realizat împreună, printr-un bun parteneriat între cei din 

Saarland şi români. 

Iar tot angajamentul celor din Saarland a fost voluntar. Aici Hubertus Ballnus şi prietenii săi, 

specialişti în calculatoare, şi-au adus contribuţii majore. 

 

La 25 aprilie 2015, Liceul "Atanasie Marienescu" Lipova sărbătoreşte un jubileu sub motto-ul "25 

de ani de informatică". Hubertus Ballnus şi Cercul de Prietenie Germano-Română din landul Saar sunt 

invitaţi să participe la acest eveniment, în semn de mulţumire şi recunoştinţă pentru marele ajutor din 

Saarland. 
 

În afară de oraşul Lipova, Cercul de Prietenie Germano-Român Saarland e.V. a acordat ajutor constând în 

calculatoare şi instruire şi altor şcoli româneşti: în localităţile Ghioroc, Păuliş, Zăbrani, Liceului 

Tehnologic CFR Arad, Liceului Agricol Miniş, Şcolii „Adam Muller-Guttembrunn” din Aradul Nou, 

celor din Bârzava şi din Bata. Astfel, aproximativ 4.000 de elevi au fost ajutaţi să beneficieze de o 

educaţie şcolară mai bună, avansată, modernă. 
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Informare şi formare în Saarland 
 

De-a lungul anilor au sosit în Saarland delegaţii din Lipova / România, la invitaţia Cercului de 

Prietenie Germano-Român Saarland e.V., pentru a-şi extinde cunoştinţele şi a-şi desăvârşi competenţele 

în ceea ce priveşte lucrul cu calculatorul. 

 
În 1994 la Primăria Wallerfangen împreună cu ministrul Economiei de atunci Christiane Krajewski, 

Stefan Hesser şi tinerii din grupul „Prietenii calculatorului Wallerfangen” 

 
Fotografie din 1994: 

 primul de la dreapta, actualul primar al Lipovei, Mircea Jichici, 

al doilea, Hubertus Ballnus şi al treilea, prof. Ovidiu Stoica 

 

 

Mulţumim domnului Hubertus Ballnus, Preşedinte de onoare al  

Organizaţiei THW-Landeshelfervereinigung Saarland,  

pentru activitatea sa remarcabilă de voluntariat!!! 
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De-a lungul timpului, mulţi au sprijinit Cercul de Prietenie Germano-Român Saarland e.V. 

pentru donaţii de calculatoare făcute pentru elevii şi elevele din România. 
 

 
Aici, Mathias Beck, Casa Federală de Asigurări pentru Mineri, face o donaţie de calculatoare second-hand 

 

 
Hubertus Ballnus a avut, de asemenea, posibilitatea de a explica Prefectului Judeţului Arad, 

senatorul Avram Crăciun, în ce a constat ajutorul de la THW şi DRFK din Saarland. 

 

În semn de mulţumire şi recunoştinţă pentru munca sa de voluntariat pentru THW-

Landeshelfervereinigung Hubertus Ballnus a primit în anul 1995 Ordinul de Merit al Landului 

Saar. 

 
de la stânga la dreapta: Hubertus Ballnus, Edith Ballnus, fostul prim-ministru Oskar Lafontaine, Willi Gehring 
 

Chiar şi astăzi, Hubertus Ballnus este un ajutor activ al Cercului de Prietenie Germano-Română 

Saarland e.V.    Îi suntem foarte recunoscători pentru aceasta !!! 
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