Bürgersprechstunde der CDU-Fraktion
für und mit der griechischen Gemeinde Wuppertal
Liebe Wuppertalerinnen und Wuppertaler,
die CDU-Fraktion hat eine vor einigen Jahren von unserem damaligen
Parteivorsitzenden Hermann Josef Richter ins Leben gerufene Tradition wieder
aufleben lassen und Sie im März 2014 zu einer Bürgersprechstunde speziell für die
Mitglieder der griechischen Gemeinde Wuppertal eingeladen. Insbesondere
zahlreiche schulpolitische Fragen und Anregungen gaben den Ausschlag, die
zweite Bürgersprechstunde in diesem Jahr unter einen schulpolitischen
Themenschwerpunkt zu stellen, deshalb
haben wir für die zweite
Bürgersprechstunde ebenfalls unseren Schuldezernenten Matthias Nocke
eingeladen. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit Vertretern der CDU-Fraktion zu
schulpolitischen Themen ins Gespräch zu kommen!
Wann: Dienstag, 01. Juli 2014 von 18.00 – 19.30 Uhr
Wo: CDU-Fraktionsgeschäftsstelle, Raum 274, 2. Etage, Rathaus Barmen,
Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal
Wer: Für Ihre Fragen und Anregungen stehen Ihnen unser Fraktionsvorsitzender
Michael Müller, unser stellvertretender Fraktionsvorsitzender Michael Wessel,
unser Stadtverordneter Dirk Kanschat, Schuldezernent Matthias Nocke und Herr
Georgios Paridis, Vorsitzender der griechischen Gemeinde Wuppertal, zur
Verfügung.
Anmeldungen bitte bis zum 25. Juni 2014 an Herrn Georgios Paridis: Tel.:
0202/742552
oder E-Mail: Paridis@t-online.de oder direkt an die CDUFraktionsgeschäftsstelle: Tel.: 0202/ 563-4052 oder E-Mail: beate.benten@cdufraktion-wuppertal.de
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und nette Gespräche!
Ihre CDU-Fraktion im Rat der Stadt Wuppertal

Συνάντηση πολιτών
που οργανώνει η πολιτική ομάδα της CDU με την ελληνική κοινότητα του
Wuppertal.
Αγαπητές και αγαπητοί δημότες του Βούπερταλ,
Η πολιτική ομάδα της CDU αναβίωσε μια παράδοση που ξεκίνησε πριν μερικά
χρόνια από τον τότε πρόεδρο του κόμματός μας Hermann Josef Richter και με
αυτήν την ευκαιρία σας προσκάλεσε τον Μάρτιο του 2014 σε μια συνάντηση
προγραμματισμένη ειδικά για τα μέλη της ελληνικής κοινότητας του Wuppertal.
Τα πάρα πολλά ερωτήματα και οι πολυάριθμοι προβληματισμοί που τέθηκαν
ιδίως για την πολιτική σε σχέση με το σχολείο, συνέβαλαν αποφασιστικά ώστε το
κύριο βάρος σε αυτή την δεύτερη συνάντησή μας να τεθεί σε προβληματισμούς
γύρω από αυτή. Γι’ αυτό και καλέσαμε να παρευρεθεί σε αυτή την συνάντηση ο
υπεύθυνος του κόμματός μας για τα σχολικά θέματα Mathias Nocke.
Επωφεληθείτε της ευκαιρίας να συνομιλήσετε με εκπροσώπους της πολιτικής
ομάδας της CDU για θέματα που σας απασχολούν γύρω από το σχολείο.
Πότε: Τρίτη 1 Ιουλίου 2014, και από τις 18.00 έως τις 19.30.
Που: Γραφεία της CDU, Αίθουσα 274, 2ος ΄Οροφος, Δημαρχείο Barmen,
Johannes – Rau - Platz 1, 42275 Wuppertal.
Ποιοι: Για τις ερωτήσεις και τους προβληματισμούς σας θα παρευρίσκονται ο
αρχηγός της κοινοβουλευτικής μας ομάδας Michael Müller, ο αντιπρόεδρος μας
Michael Wessel, ο εκπρόσωπός μας σε τοπικό επίπεδο Dirk Kanschat, ο
υπεύθυνος του κόμματός μας για σχολικά θέματα Matthias Nocke και ο κύριος
Παρίδης πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας του Wuppertal.
Δηλώσεις συμμετοχών παρακαλούμε μέχρι τις 25 Ιουνίου 2014 στον κύριο
Γεώργιο Παρίδη: τηλ 0202/742552 ή μειλ Paridis@t-online.de ή απευθείας στα
γραφεία της CDU Τηλ: 0202/ 563-4052 ή στο μέιλ: beate.benten@cdu-fraktionwuppertal.de
Θα χαρούμε να σας δούμε και να συζητήσουμε μαζί σας!
H ομάδα της CDU του Δήμου του Wuppertal.

