Evrei timişoreni in domeniul sportului
Proiect inițiat de Dezsö Bleier şi Gheorghe Borgida
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Arte marțiale
Box
BIEDL MAXIMILIAN
Medaliat la mai multe campionate naționale
BLEIER BELA
Arbitru de box
ISRAEL DINI
Sportiv remarcabil la diferite gale

Antrenori, arbitri, profesori, administratori, jurnalişti
BLAU GABRIEL
Arbitru de fotbal in divizia A.
DAVID ALEXANDRU
(27.08.1932, Baia Mare–26.01.2015 Düsseldorf)
A frecventat gradinița și școala elementară evreiască la Timișoara. La Liceul Izraelit a fost
jucător în echipa de fotbal a școlii. A fost un bun jucător de tenis de masă și baschet. A
devenit profesor de sport, profesie pe care a exersat-o pentru o perioadă și după emigrarea
în Germania.
ERDÖS ANDREAS-FRANCISC
(Feri bácsi), 26.02.1916, Budapesta - 26 ianuarie 2009, Mainz, Germania.
Profesor fonopedagog cu specialitatea sport la școala profesionala speciala pentru copii
surzi, a avut aptitudini pedagogice remarcabile. A condus grupuri de copii si adolescenti in
diferite ramuri sportive: gimnastica (fiind si arbitru la concursuri), patinaj, inot, haltere,
badminton, tenis, yoga. Unele discipline ca badminton si yoga au fost organizate pentru
prima data la Timisoara sub indrumarea lui.
A facut parte din echipa de canotaj (schif) a clubului Elöre, castigatoare a cupei europene
(cu cativa ani inaintea echipei in care a fost Dr. Gerö).
FUCHS PETRU
(05.07.1946, Timişoara- 2014, Reşița, înmormântat în Cimitirul Evreilor din Timişoara)
Inginer, arbitru divizionar baschet, antrenor CSM Reşiţa masculin divizia B, fotoreporter la
hebdomadarul "Fotbal Vest", colaborator la Radio Timişoara - Divizia Sport, corespondent
regional Sportul şi PROsport, colaborator ziar online "Reper24" – Reşiţa
GROSZ LADISLAU
Grosz bácsi, corespondent la rubrica sport in ziare timisorene, inclusiv în ziarul de sport; a
pregatit pe viitorii redactori ai rubricilor sport din ziarele romanesti, unguresti si nemtesti din
Banat. Cu exigenta, profesionalism si obiectivitate a facut ca fenomenul sportiv sa fie
prezent in cotidienele locale.
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KLEIN ABRAHAM
(n. 29 martie 1934, Timişoara)
Arbitru internațional de fotbal FIFA între 1965 - 1982

Abraham Klein, 2014
A participat la Cupa Mondială FIFA în 1970, 1978, 1982 şi la Jocurile Olimpice în 1968 şi
1976.
Partide memorabile arbitrate: Anglia - Brazilia 0-1 (Mexic 1970), Argentina - Italia 0-1,
Brazilia - Italia 2-1 (Argentina 1978) şi Italia - Brazilia 3-2 (Spania 1982), arbitru de linie
la finala CM din 1982. Klein a fost singurul arbitru care a arbitrat trei meciuri la Cupa
Mondială din 1978.
Palmares: 22 partide inter-țări şi o finală din Cupa Intercontinentală (Nacional Montevideo Nottingham Forest 1-0, în 1980).
După abandonarea activității de arbitru: Preşedinte al Comisiei Arbitrilor din Israel; membru
de onoare al FIFA şi delegat UEFA.
Biografie
S-a născut la Timişoara, în 29 martie 1934. Mama mea era din Transilvania, iar tatăl,
Vilmos Klein, se născuse la Budapesta. La vârsta de 3 ani rămâne singur cu mama, tatăl
emigrând în Israel. În anii războiului, evreii din Timişoara nu sunt deportați, dar viața lor
este mult îngreunată prin măsurile anti-evreieşti ale guvernului antonescian şi suferă din
cauza manifestărilor antisemite ale populației. Copil fiind, Abraham Klein s-a lovit de
antisemitism pe stradă, în tramvai. Toată familia din partea tatălui a fost deportată din
Ungaria şi a pierit în Holocaust.
Condițiile de trai sunt foarte grele. Mama este croitoreasă şi lucra acasă, în apartamentul
de două camere, unde locuiau bunicii, fratele şi cele 5 surori ale mamei. Abraham, numit
Oszi de către prieteni, este elev la Liceul Israelit, unde se simte foarte bine. Este iubit şi
ajutat de profesori, de dirigintele clasei, rabinul dr. Ernest Neumann, şi colegi de clasă.
În 1947, cu consimțământul mamei, la vârsta de 13 ani, pleacă cu un grup de copii evrei din
toată România în Olanda. Transportul şi şederea într-un internat în orăşelul Apeldoorn sunt
organizate de Crucea Roșie, Joint și guvernul olandez. La şcoală se preda, în afara
programei normale, ebraică şi cursuri de pregătire pentru alia, emigrarea în Statul Israel
care nu se înființase încă.
În 1948 a ajuns în Israel, unde îl aştepta tatăl lui. Câteva luni mai târziu a sosit şi mama din
România. Tatăl fiind grav bolnav, Abraham, la 14 ani, este nevoit să lucreze pe lângă
şcoală. Este sportiv şi jucător de fotbal, dar nu se distinge în mod deosebit prin calitățile
sale sportive. Printr-o întâmplare, înlocuieşte pe un arbitru amator şi îşi descoperă
pasiunea vieții şi talentul.
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Klein arbiteaă primul meci în liga israeliană în 1958, la 24 de ani, iar şase ani mai târziu
avea să debuteze internațional într-un amical dintre Israel şi Olanda. În 1965, arbitrează cel
mai mare meci din cariera sa de până atunci: Italia - Polonia din calificările Cupei Mondiale,
în fața a 80.000 de spectatori.1
Copilăria si adolescența fuseseră marcate de mari greutăți care l-au oțelit şi i-au insuflat
forța să se supună unui antrenament strict, să se pregătească înaintea fiecărui meci cu
minuțiozitate, să ia decizii cu curaj și să dobândească o autoritate firească. Se pregătea
atât fizic, cât şi psihic, fiind deosebit de exigent față de sine însuşi. Aşa se explică faptul că,
cu toate că venea din Israel, țară mică şi tânără, Klein a fost ales să arbitreze meciuri de
cea mai mare importanță şi era considerat ca unul din cei mai buni arbitri care au funcționat
la nivel internațional. "Maestrul fluierului", cum era numit cu admirație, era deosebit nu
numai prin profesionalism si acuratețea deciziilor, ci si prin forța sa de caracter.
Într-un interviu a spus: "Ca arbitru trebuie să fii curajos, să iei decizii dificile în momentele
potrivite, chiar dacă publicul sau jucătorii nu sunt de acord. Așa ceva nu se învață la școală,
nu poți să înveți dintr-o carte. Viața te învață să fii curajos, uneori pentru că nu-ți oferă o
altă alegere, nu ai încotro și trebuie să ai curaj".2
La întrebarea "Care a fost cel mai greu meci pe care l-ati arbitrat?", a răspuns: Fără nicio
îndoială: Argentina - Italia, în 1978. Au fost 70.000 de argentinieni nervoşi în tribune şi 11
pe teren. Au simulat, au protestat, la fel cum au facut-o tot turneul. Nu m-au intimidat, iar
meciul a fost câştigat de Italia, cu 1-0. Am arbitrat la fel ca în oricare alt meci: corect şi
curajos".3
Locuieşte la Haifa, la malul mării. În fiecare dimineață, înoată 2 km în mare.
Are 5 nepoate, de 13, 16, 19, 20 și 23 de ani. (în 2015)
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Cel mai bun arbitru din istorie s-a nascut în România

http://www.sport.ro/true-story/cel-mai-bun-arbitru-din-istorie-s-a-nascut-in-romania-suferinta-teribilaa-unui-om-genial-a-supravietuit.html
2

Getta Neumann, Un arbitru legendar, un om drept si curajos - Abraham Klein
http://www.bjt2006.org/GN_Interviu_Abraham_Klein_3814.pdf
3
Povestea timişoreanului care l-a eliminat pe Maradona şi nu s-a lăsat păcălit de Pele
http://www.evz.ro/povestea-timisoreanului-care-l-a-eliminat-pe-maradona-si-nu-s-a-lasatpacalit-de-pele-975246.html
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In fotografia din 1947, Abraham, cunoscut de foștii colegi ca Oszi, este al doilea băiețel pe stânga,
lângă rabinul dr. Ernest Neumann, dirigintele clasei la Liceul Israelit din Timişoara.

Colaj de fotografii din articolul "The Forgotten Story of … Abraham Klein referee, the "master of the
whistle" in The Guardian.
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Abraham Klein cu Francisc Schneider, fost coleg de clasă la Liceul Israelit, și Luciana Friedmann,
preşedinta Comunității Evreilor, Timișoara, martie 2014

Cărți publicate
Abraham Klein; Rubi Shalev (1995). The Referee's Referee: Becoming the Best. ISBN 9780-916802-26-4.
Abraham Klein, Master of the Whistle (2010)
Legături externe
Abraham Klein (referee)
https://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Klein_%28referee%29
The Forgotten Story of Abraham Klein, "the master of the whistle"
http://www.theguardian.com/football/blog/2012/mar/22/forgotten-story-abraham-kleinreferee
Abraham Klein, the Greatest Soccer Referee
http://forward.com/the-assimilator/200182/abraham-klein-the-greatest-soccer-referee/
Getta Neumann, Un arbitru legendar, un om drept si curajos - Abraham Klein
http://www.bjt2006.org/GN_Interviu_Abraham_Klein_3814.pdf
Cel mai bun arbitru din istorie s-a nascut în România
http://www.sport.ro/true-story/cel-mai-bun-arbitru-din-istorie-s-a-nascut-in-romaniasuferinta-teribila-a-unui-om-genial-a-supravietuit.html
Povestea timişoreanului care l-a eliminat pe Maradona şi nu s-a lăsat păcălit de Pele
http://www.evz.ro/povestea-timisoreanului-care-l-a-eliminat-pe-maradona-si-nu-s-a-lasatpacalit-de-pele-975246.html

Conducători în clubul RIPENSIA
Primul club de fotbal cu statut profesionist din România
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ripensia_Timi%C8%99oara
În conducerea clubului erau, printre alții, E. BERGER, dr. E. HILLER, dr. Fr. HOLZER.
http://www.vestul.ro/stiri/5801/ripensia-timisoara-fala-banatului-%282%29.htm?action=print
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Reuniunea de Gimnastică a Muncitorilor Timişoreni

RGMT = Reuniunea de Gimnastica a Muncitorilor Timisoreni
TMTE = Temesvari Munkas Testnevelesi Egyesulet
FRIEDMANN DEZSÖ - primul din stanga in randul din mijloc. LÖBL ZSIGMOND, presedinte, in
mijloc. LÖWENFELD LASZLO, al doilea din dreapta, randul de jos.
Stadionul era in Circumvalatiunii unde astazi este, cred, complexul Favorit, mai pecis vis-a-vis de
Intreprinderea 6 MARTIE, langa linia de tramvai care duce in Mehala.

Badminton
PETRU KECSKEMETI
(1937, Timişoara). Atlet, jucător de fotbal de masă, badminton, bridge.
Sub îndrumarea antrenorului Lupşa, obţine titlul de campion naţional de juniori la o sută
metri plat. În calitate de atlet a participat la numeroase competiţii naţionale şi internaţionale
până la un accident de ruptură de tendon care îl obligă să renunţe la atletismul
competiţional de vârf. În calitatea sa de sportiv înnăscut trece la alte sporturi. Apoi participă
la meciuri de fotbal amator organizate cu echipe din mediul rural, gospodării colective sau
de stat.
A fost iniţiatorul şi promovatorul badmintonului în România.
La o vârstă înaintată, joacă golf, înoată şi joacă zilnic o oră-două bridge pe internet.
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Bridge
Lucrarea este dedicată amintirii prietenilor mei Juli și Tomi, precum și altor dragi parteneri
de joc care nu mai sunt printre noi, Löwy bácsi, Peter Wettel, Paul Hajas, Lajos Daragos,
Dan Mihălceanu.
Peter Freiberger

Mai 2015, Natania

În urmă cu două luni, Getta Neumann mi-a propus să fac o listă a
bridge-iștilor timișoreni, eu fiind, după părerea ei, „cel mai indicat”
pentru această sarcină. Am cerut un răgaz de gîndire de cîteva zile,
răstimp în care am sunat la cîțiva cunoscuți din lumea bridge-istică.
I-am invitat să povestească despre veterani și am fost surprins că
unii nu-și aminteau nici măcar de numele lor. Acest lucru m-a
convins că trebuie să accept provocarea.
Popularitatea bridgeului în vestul României se explică prin succesele
extraordinare ale Austriei și Ungariei în anii ’30 în Europa, cîștigînd
Peter Freiberger
cînd una, cînd cealaltă, titlurile continentale. În urma legilor rasiale,
membrii celor două echipe s-au împrăștiat în toata lumea și seria
succeselor s-a întrerupt.
Dar ce este bridgeul? O definiție plastică a bridgeului am auzit-o de la dl Ráduly Csaba în
urmă cu vreo 40 de ani. Prin anii ’50, în „Élet és tudomány”, o personalitate cunoscută a
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fost întrebată ce este bridgeul. Acesta a răspuns că este instinctul primitiv al omului de a
încerca să fie cu 5 minute mai deștept decît seamănul său.
Se practică în două moduri: partida liberă, de agrement, cunoscută de mai toată lumea, sau
bridgeul competițional, în care caz vorbim de sport. Regulile de bază sunt aceleași,
deosebirea constă în modul de desfășurare.
De obicei, la partidele libere, între un tracs parti și o degustare, un banc și o berică, se mai
joacă cîte o mînă, urmată de discuții interminabile. Aceste discuții sînt cauzate de faptul că
nu există termen de comparație și nici adevăr absolut în acest joc. Discuțiile pot leza
anumite sensibilități și orgolii. Bridgeul este un domeniu pe care cu cît îl studiezi mai
profund, cu atât mai mult îți dai seama cîte mai ai de învățat.
Nimic nu demonstrează mai bine acest lucru decât anecdota pe care o citează Daniel Löwy
dintr-un articol publicat de tatăl lui, dr Károly Löwy, nepotul lui Sándor Löwy, unul dintre cei
mai buni jucători de bridge din generația lui.
"Să-ți dau un exemplu despre părerea jucătorilor de bridge timișoreni unii despre alții.
Bunicul din partea mamei, dr Ștefan (Pista) Naschitz, faimos avocat al orașului, care timp
de zece ani nu pierduse un singur proces civil, era și el un bun jucător de bridge. Afirma că
trebuie să joci timp de zece ani ca să înveți bridge-ul, iar după aceea alți 40 de ani ca să
realizezi că nu cunoști jocul. Despre celălalt bunic, Sándor, spunea că nu poate fi un jucător
bun, căci nu cunoaște oamenii (nem jó emberismerö). La rândul lui, Sándor afirma că Pista
este un om deștept, dar habar n-are de bridge (bridzsezni nem tud)."
Cred că nu putem vorbi de un joc de societate sau de un „team building”. Bridgeul este
unicul joc de cărți care exclude norocul, toți participanții în bridgeul competițional primind
cărți identice, rezultatele de la fiecare masă putînd fi astfel comparate.
Numarul participanților la concursuri era in continuă creștere, mai ales tinerii veneau. Cred
că pentru mulți a fost o oază, unde se refugiau, chiar și numai pentru cîteva ore, din viața
cotidiană. Mă refer la perioada până în 1983, an în care practicarea bridge-ului a fost
interzisă.
Revenind la jucătorii timișoreni, nu am știut cum să fac această listă, am știut doar cum nu
trebuie făcută. Am pornit cronologic, amintind un număr de jucători care au jucat înainte de
înființarea clubului de bridge competițional prin 1969/1970. Aceștia jucau bridgeul „liber”, de
casă. Deși nu jucam bridge pe vremea aceea, pe cei mai mulți am avut plăcerea să-i
cunosc, pe unii doar după nume sau din auzite. Am continuat cu cei care au jucat la club, în
concursurile de casă sau/și din alte localități. Uneori mai apăreau studenți care studiau în
Timișoara, dar la acest grup, foarte restrîns de altfel, am renunțat, în lucrarea de față fiind
vorba doar de timișoreni.
Indiscutabil, numărul celor care jucau bridge era mult mai mare. Desigur, sunt multe lacune
și nu dispun de date biografice decât în unele cazuri. Lucrarea de față este menită să
servească drept platformă care să fie accesibilă celor care doresc să o corecteze și să o
completeze prin informații, portrete și amintiri. Orice comentariu este bine venit.
Doresc să mulțumesc tuturor care au avut bunăvoința să mă ajute, precum și Gettei pentru
încurajările aproape zilnice, nu o dată fiind la un pas să renunț la lucrare. Dacă această
platformă va sprijini eforturile depuse de Getta în colaborare cu Irina de a menține
coeziunea membrilor comunității timișorene dispersate în toată lumea, satisfacția mea va fi
cu atît mai mare.

9

ADLER BRUNO
(n.1923,Cernăuți – Timișoara - Germania – d.1993)
A copilărit în București, a ajuns de foarte tînăr în Timișoara, devenind un timișorean getbeget.
A fost unul din stîlpii jocului ”liber” in anii `50-`60. La începutul anilor `70, odată cu apariția
bridgeului competițional, s-a adaptat foarte repede noii forme de joc, cu rezultate meritorii
atît pe plan local, cît și în concursurile din țară.
A fost iubit și respectat atît de practicanții jocului liber, cît și ai celui competițional, atît de
tineri cît și de cei mai în vîrstă. A încurajat pe cei tineri, mai ales după inerentele insuccese
la început de drum.
Cu sufletul lui nobil, a insuflat fidelitate și loialitate față de acest minunat joc.
ECKSTEIN FILIP (FÜLÖP)
(1920-1966)
Sufletul celei mai puternice partide libere din anii `50-`60, cu Bruno Adler, Laci Wiener și
Bandi Schnabel.
Mai tîrziu, li s-au alăturat Fredi și Dezső.
ERDÖS (EICHEL) ALFRED/FREDI
Inginer mecanic
(13.05.1935, Timișoara – 22.09.2017, Köln, Germania).
A fost elev la Liceul Israelit Timișoara şi a absolvit Facultatea de Mecanică la Politehnica
Timişoara. A început să joace bridge din copilărie, devenind unul dintre cei mai buni
jucători. În 1974 a emigrat în Germania, unde a continuat să joace bridge cu mult succes în
diferite cluburi, participând şi la concursuri naționale şi internaționale.

MAROSI DEZSÖ
(Timișoara - Germania)
SCHNABEL BANDI
(Timișoara - Australia)
WIENER LACI
(n.1925,Timișoara – d.1997, Germania)
A jucat în partide libere. Cei care au jucat cu el susțin că înclinația lui polisportivă l-ar fi
ajutat în bridgeul competițional, dînd dovadă de multă competivitate și fler.
BERGER BANDI
(Timișoara, Paris, Ierusalim)
Tehnician dentar, dar mai ales pictor.
BLUMBERG LICI
(Timișoara, Germania)
Pictor
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BLUMBERG OTTO
(n.1920,Timișoara – d.1987, Germania)
Medic ginecolog
FELDMAN ZENÖ
(n.Timișoara – d. 2013, Petah Tikva, Israel)
Medic
SILBERGER ARTUR
(n.1922, Sighet –Timișoara - Israel – d. 2007, Natania, Israel)
Medic
Pasionat al jocului, mereu gata de ″luptă”.
TAUSZK HEINZI
(n. Timișoara - USA)
Medic anestezist. A fost elev la Zsidlic (Liceul Israelit). A lucrat la Mount Sinai Hospital,
SUA.
FABIAN EGON
(n. 1946, Timișoara - München)
Neurolog si psihiatru. Autorul a numeroase carti de specialitate.
KLEIN PETER
(n. 1944, Timișoara - USA)
Producator si organizator de spectacole. http://www.bjt2006.org/PKbio.html
RODRIGUES PATRICK
(n. 1944? Timișoara, Germania)
Fost coleg de liceu cu Jancsi Bleier.
BODOR
Surorile Bodor: Ana, căs. Weiss, ulterior Bácski; Erzso; Józsa, căs. Bleier (mama lui Jancsi
Bleier și Juli Eckstein, n. Bleier)
Impactul surorilor Bodor asupra bridgeului timișorean, deși necunoscute printre practicanții
bridgeului competițional, a fost foarte mare.
Ana a fost căsătorită cu poetul Weiss Gyuri, originar din Zagreb. Amîndoi au luptat în
rîndurile partizanilor din fosta Iugoslavie. Ulterior, din motive „artistice”, și-au schimbat
numele de familie în Bácski. Ana a deschis la un moment dat un club, denumit „Salon de
bridge”.
BLEIER ELEK
(23.03.1908, Timisoara – 04.02.1972, Timisoara)
BLEIER JANCSI
(n. 1944, Timișoara – Turnu-Severin)
Inginer
ECKSTEIN JULI (n. Bleier)
(n.1946, Timișoara – d.1997, Timișoara)
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A terminat facultatea de electrotehnică, a lucrat ca analist de sistem la centrul de calcul, iar
după 1990, la CFR.
Ne-a părăsit prematur în urma unei boli necruțătoare. Noi, prietenii apropiați, precum toți cei
care au cunoscut-o, îi simțim lipsa și îi ducem dorul zi de zi.
A început să joace bridge de la o vîrstă fragedă în familie. De cîte ori lipsea al 4-lea, vrîndnevrînd trebuia să joace. Și dacă tot trebuia să joace, a învățat jocul. Bridgeul competițional
s-a potrivit de minune cu firea ei competitivă. A participat la majoritatea concursurilor
importante din România, din anii ’70 și începutul anilor ’80, obținînd nenumărate locuri
fruntașe și victorii. A făcut parte din prima echipă din Timișoara, alcătuită din timișoreni getbeget, care a cîștigat mai multe concursuri din circuitul național. Acest lucru a fost ceva nou
în bridgeul românesc, pînă atunci dominat de echipele din București.
Prin prezența ei la masă, prin luciditatea și puterea ei de concentrare de-a lungul
concursului, dădea multă încredere și siguranță atît partenerului, cît și coechipierilor. Mereu
găsea cuvinte de incurajare și mobilizare la adresa membrilor echipei. Talentul și calitățile
ei cu siguranță i-ar fi permis și astăzi să facă parte din topul jucătoarelor la cel mai înalt
nivel. Probabil nu s-a născut la locul potrivit și la timpul potrivit, bridgeistic vorbind, pentru ași demonstra clasa.

ECKSTEIN GYURI
(n.1945, Timișoara)

Fost cadru universitar la „U”, matematician.
A fost membru în echipa națională la campionatul european de echipe în 1995 în
Portugalia, reprezentînd România.
Gyuri a fost un deschizător de drum în bridgeul competițional timișorean. Prin viziunea sa și
ideile noi, revoluționare pentru acei ani, a atras ca un magnet un grup de tineri jucători care
abia făcuseră cunoștință cu bridgeul. Puțin probabil ca vreunul din ei să fi ajuns la
performanță în afara mediului creat de Gyuri.
L-am rugat pe „elevul” lui Gyuri cu cele mai bune rezultate din acest grup, dl. Eugen Chelu,
multiplu campion național la perechi și echipe, partenerul meu din ultimii ani petrecuți la
Timișoara, să-l descrie.
Eugen Chelu (Merci încă o dată, Eugen!):
O mare personalitate a bridgeului timisorean, un jucator de exceptie este Prof. Gheorghe
Eckstein, cunoscut in cercurile de bridgeisti din tara (experti sau incepatori) drept “Gyuri”.
Renumit ca un genial jucator de levata, este iubit pentru generozitatea sa, pentru fair-playul
sau. La masa de joc in competitii, se caracteriza printr-o prudenta de mare maestru, o
intuitie de larga anticipatie, o prezenta la masa plina de duritate si care poseda la perfectie
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marea arta de a-si induce in eroare adversarul. In plus, este animat de o dorinta de victorie
specifica marilor campioni si de o pofta de joc inepuizabila. Tot el este cel ce a standardizat
si popularizat sistemul “trefla de precizie” in randurile jucatorilor timisoreni.
Multiplu campion national la perechi si la echipe, consideră bridgeul ca o stiinta, fiind
subjugat de placerea acestui joc. Multi consideră bridgeul ca un hobby, dar el este un
fanatic al acestui joc, aducandu-mi aminte de celebra sintagma a lui Bill Shankly (cel mai
mare manager al clubului de fotbal Liverpool): Football (bridge) is a matter of life or death? '
and he said: 'Listen, it's more’. ☺
Considera ca este un joc nespus de frumos, care poate fi jucat mai bine sau mai prost. Din
dorinta de a se inconjura de jucatori cat mai buni, nu a pregetat sa ofere modele
pedagogice si educationale tuturor celor care i-au solicitat sprijinul, jucatori incepatori sau
avansati. Astfel a creat la Timisora o emulatie bridgeistica fara precedent, elevii
sai ajungand la starile de spirit pe care le presupune, sau macar le sugereaza un bridge cu
adevarat bun si tehnic. Nenumaratele teorii educationale docte nu au ajuns la lectiile de
morala, prin care profesorul si omul de bridge Gyuri, ne explica tainele acestui joc si
motivele pentru care acesta este o educatie a mintii si a memoriei. A ramas traditie la
Timisoara ca bridgeul sa fie animat de cadrele universitare, spre bucuria studentilor care
pot juca cot la cot cu seful de catedra.
A reusit sa inradacineze in noi – imensa masa de muncitori necalificati ai levatei -multe
cunostinte de tehnica avansata, dar mai ales o cultura a sentimentelor viguroase, simple si
delicate. A reusit sa ne faca constienti ca orice jucator de bridge expert, tinzand spre topul
performantei, a avut candva, o zi macar, cel putin un concurs, lamentabil.
Tin minte ca mi-a spus odata, unui “guguf” al jocului: “bridgeul consuma prea multe orgolii
si false modestii, dar daca vei avea pasiunea sa inveti jocul necontenit, indiferent de
rezultatele intamplatoare ale unui turneu, vei ajunge in top.”
Putini sunt cei care sa nu fie de acord ca Gyuri Eckstein se numara printre cei mai mari
jucatori de bridge ai Timisoarei.”
FREIBERGER PETER
(n. 1952, Timișoara, Israel)
Inginer mecanic
M-am născut în piața Kűtl, strada Treboniu Laurean, într-o zonă propice pentru bridge. De
copil am avut contact cu jocul. Noi, copiii, trebuia să stăm în liniște sau, și mai rău, nu
aveam voie să intrăm în camera cu pricina.
Prin 1970 am cumpărat o carte de bridge pentru începători pe care am pus-o deoparte să o
citesc cînd voi avea timp. În acea vreme apărea un ziar în București, Săptămîna, cu o
rubrică de bridge, ceea ce era ceva neobișnuit pe atunci. Se publicau clasamente de la
concursuri în care apărea mereu și numele soțului vecinei mele Juli Eckstein.
Prin anii ’72 aveam mai mult timp, pentru că m-am lăsat de atletism. După ce am citit cartea
din scoarță în scoarță, de-o știam pe de rost, i-am spus lui Juli că aș vrea să văd cum se
joacă bridgeul. M-a chemat odată, cînd se juca bridge ″serios″. Zis și făcut, m-am dus, am
chibițat, n-am înțeles nimic și după o oră am plecat plictisit.
Un an mai târziu, bunul meu prieten Robi s-a dus să schieze pe Muntele Mic. Acolo erau 3
indivizi care căutau de zor un al 4-lea pentru o partidă. S-a prezentat la joc, deși pînă atunci
doar chibițase. După experiența asta, mi-a spus că el nu crede ″că ăia știau să joace, dar
cât știu ăia, știm și noi″.
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Așa am început să mergem la clubul de bridge, care pe atunci era la Piața Maria.
Țin minte că în ianuarie ’75 am mers la Craiova, la concursul lor anual. La sfârșitul
concursului pe echipe, deși ne clasasem printre ultimii, am fost declarați campioni naționali
la categoria studenți. Eram 2 echipe studențești, noi și cei de pe locul doi...
Prin octombrie ’76, am mers la Tîrgu Mureș cu trenul, urmînd să-mi întîlnesc acolo
partenerul care venea din Arad. În vagonul clasa I, în afară de mine mai era un blatist, pe
care-l știam din vedere de la Casa Studenților de la așa-zisele cursuri de bridge pe care le
ținusem. El venea la cursuri cu un grup de studenți de la „U”, convinși de frumusețile jocului
de șeful de lucrări Gyuri Eckstein. După ce am scăpat de supra control, ne-am prezentat, el
se numea Eugen Chelu și mergea la același concurs.
In următorii 6-7 ani am bătut împreună România în lung și în lat pe la zeci de concursuri,
pînă la plecarea mea în `83 în Israel.
Restul este istorie.
În retrospectivă, cred că o observație sau o întâlnire la momentul oportun poate fi hotărîtor.
Fără Juli și Tomi, probabil că bridgeul pentru mine ar fi rămas o chestie de cultură generală.
Le rămîn pe veci îndatorat.
Cîteva din principiile în care cred:
Să nu joci obosit. Din respect pentru partener și joc, joacă dacă te simți fit.
Un trecut sportiv este un avantaj. Exemple de foști sportivi de performanță (nu este cazul
meu) sînt nenumărate în bridgeul competițional.
Valori similare la parteneri (din punct de vedere tehnic și tactic și ca viziune asupra jocului)
E bine ca partenerii să fie în relații de prietenie, baza pentru încrederea reciprocă.
Aici pot da și un exemplu personal care este excepția care întărește regula. Eram la
Festivalul de la Mamaia în 1980, cînd a apărut un amic cu care jucasem la unele concursuri
în trecut. Era în călătorie de nuntă. Relațiile erau foarte reci, era supărat pe mine, eu naveam nimic cu el. Amicii comuni au aranjat să jucăm împreună la unul din concursurile
importante din cadrul festivalului. N-am schimbat o vorbă între noi. Întîmplarea a făcut că
am cîștigat acel concurs. După un an, relațiile au revenit la normal. Între timp, Paul Hajas,
despre el este vorba, ne-a părăsit prematur (fie-i țărîna ușoară!).
ECKSTEIN ANDREI
(n. 1972, Timișoara)
Cadru universitar la Institutul Politehnic, matematician, cu teză de doctorat în ecuații
diferențiale.
A moștenit de la ambii părinți calitățile absolut necesare pentru un adevărat jucător de
concurs, analiza corectă și rapidă a tatălui, tenacitatea și intuiția mamei.
A obținut cîteva rezultate mai mult decît onorabile la unele concursuri din afara Timișoarei.
Cînd timpul afectat bridgeului va fi pe măsura potențialului, nici rezultatele nu se vor lăsa
așteptate.
SILBERBERG GIGI (Gheorghe)
(n. 1959,Lugoj - Timișoara)
Venit definitiv în Timișoara din 1990. Matematician, cadru universitar la Universitatea de
Vest.
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Gigi este absolut ultimul ”mohican” în competițiile de cel mai înalt nivel. Este titular de ani
de zile în echipa orașului, în prima divizie națională. Este foarte preocupat și de viitorul
bridgeului competițional, dovadă că fiul său a luat-o pe urmele sale.
L-am rugat să-și facă o scurtă autoprezentare:
Am avut primele contacte cu bridge-ul in jurul vârstei de 17 ani, când am găsit, întâmplător,
în librării două cărți de specialitate: una de inițiere în bridge și una de convenții și sisteme
de licitație.
Le-am „devorat” in câteva zile, dar n-am reușit să înțeleg prea bine tainele jocului decât
după ce am devenit student al Universității din București (între anii 1980 si 1984) și am avut
ocazia să asist, și apoi să particip, la o multitudine de competiții de bridge, de la concursuri
de casă ale cluburilor bucureștene până la campionate naționale. Antrenamentul consta în
zeci de ore de joc petrecute în căminul studențesc alături de câțiva colegi de studii. Un
amănunt mai „picant”: printre adversarii contra cărora jucam în cămin s-a numărat și Crin
Antonescu, cel care a candidat in anul 2009 la președinția României.
În cei aproape 40 de ani de bridge am câștigat numeroase premii în concursuri naționale și
internaționale, dar cel mai prețios rămâne titlul de vicecampion național obținut cu echipa
clubului din Timișoara în anul 1998.
Mi-am testat și aptitudinile de profesor încercând să-l inițiez și pe fiul meu în bridge. Cu
destul succes.
El e în prezent student al Facultății de Matematică din cadrul Universității din Nottingham.
L-am însoțit la prima lui călătorie in Anglia, acum aproape 3 ani, și nu am ratat ocazia de a
vizita împreună clubul de bridge din Nottingham și de a participa la un concurs organizat
acolo. Am câștigat detașat concursul, dar ceea ce mi-a rămas în minte a fost uimirea unuia
dintre membrii clubului respectiv, când a aflat ca venim din România, uimire care a culminat
cu întrebarea pe care ne-a adresat-o:
„Chiar se joacă și în România cărți?”
LIEBERMANN GHIȚĂ (GEORGE)
(1946,Timișoara,Israel,Canada)
Inginer chimist
Pînă la plecarea lui Ghiță, perechea Liebermann-Stern era considerată una din axele cele
mai de temut din Timișoara. Ei au obținut rezultate remarcabile și în competițiile din alte
localități.
Din cauza lipsei de timp datorată obligațiilor profesionale, a întrerupt activitatea
competițională timp de mai bine de două decenii.
STERN TOMI
(n.1946, Timișoara – Israel – d.2001, Toronto)
Inginer electrotehnic
Pentru mine, un începător naiv la începutul anilor ’70, printre cele 3-4 modele de urmat s-a
numărat și Tomi. Deși îl cunoșteam aproape de la vîrsta zero, n-aș fi îndrăznit niciodată să-l
rog să joace cu mine în vreun concurs. După plecarea lui Ghiță Liebermann din România,
Tomi mi-a spus că a sosit timpul să mă învețe să cîstig la bridge. Astfel am avut plăcerea și
onoarea să joc cu el o vreme, pînă la plecarea lui în Israel.
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La masa de joc era un „luptător fără scrupule”, competivitatea și dîrzenia lui devenind
legendare în rîndurile jucătorilor de competiție. Exact inversul omului pe care l-am cunoscut
în „viața civilă”, de zi cu zi, un om cu o inimă largă și de o gentilețe fără limite. Cel mai bine
l-a definit Juli, care spunea mereu despre el că este ″o dulceață de om”.
În încheiere trebuie să povestesc o întîmplare ″tipic Tomi”:
Într-o zi geroasă de iarnă, la mijlocul anilor 70, urma să plecăm cu încă o pereche la Arad la
un concurs. Ne-am dus la punctul de întîlnire, la sensul giratoriu de la Policlinicile noi, am
așteptat, dar în zadar. Sub presiunea timpului, am plecat spre Arad, cei doi spunîndu-mi să
fiu liniștit, dacă Tomi a spus că vine la Arad, atunci va veni. Am ajuns la sala de concurs,
nici urmă de Tomi. Cu 2-3 minute inainte să înceapă concursul, a sosit și el. Nici pînă astăzi
nu știu cum a ajuns, pe vremea aceea el nu conducea, nici mașină nu avea.
Am luat locul 3, asta însemnînd o diplomă si ceva bănuți. În conformitate cu o ințelegere
prealabilă, dacă una din perechi va lua un premiu urmează sa invite pe cealaltă pereche la
restaurant. Deși premiul n-a acoperit nici jumătate din consumație, noi eram bucuroși,
poate și orgolioși (și bridgeiștii cam așa sînt) că noi îi putem invita și nu invers.

Ghita Liebermann, Peti Nadai si Tomi Stern la o partida de bridge
L-am rugat pe Ghiță Liebermann, partenerul preferat și bunul prieten al lui Tomi, să-l
prezinte pe Omul și jucătorul Tomi Stern:
Tomi a terminat Facultatea de Electrotechnica, Sectia de Calculatoare (prima promotie) in
1968 si a lucrat la Centrul de Calcul in Timisoara. A plecat in Israel in 1977 si de acolo in
1979, in Canada, cu sotia Irina.
Tomi a jucat bridge competitional si a lucrat in calculatoare pe trei continente.
Inceputul in bridge a fost interesant. In anul I de facultate (1963/1964), la initiativa lui Naday
Peti, o grupa de baieti s-au apucat sa joace poker, dupa cateva luni au trecut la bridge,
invatand din carti vechi si jurnalul francez Le Bridgeur. Grupa s-a consolidat la 5 jucatori, in
fiecare saptamana la altcineva acasa, "rubber bridge", cineva fiind "kibitz" pentru un
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"rubber", intrand in joc dupa aceea. Cei cinci au fost: Stern Tomi, Naday Peti, Hollander
Peter, Weinberg Pali si Liebermann Ghita.
Dupa infiintarea clubului de bridge si cu inceputul bridge-ului competitional la Timisoara la
sfarsitul anilor '60, rubber bridge-ul de acasa s-a terminat si Tomi a inceput cariera de
bridge-ist competitional.
In Romania a jucat local la Timisoara, la Bucuresti, in competitii internationale (Budapesta,
Baile Felix, Timisoara, Bucuresti). A continuat sa joace in Israel si Canada, participand si la
multe concursuri si in Statele Unite.
ADLER ROBI
(n.1952, Timișoara - Germania)
Inginer
Unul dintre tinerii jucători de la începutul anilor `70 care au început practic jocul direct în
competiții.
Acum câțiva ani a revenit în bridgeul competițional după o pauză de peste 25 de ani, pe
care o luase din cauza obligațiilor profesionale. În scurt timp a fost cooptat într-o echipă
divizionară. Concluzia: talentul și competivitatea nu dispar odată cu trecerea timpului.
Nu este adeptul jocului pe WEB, căci ”nici florile nu se miros cu masca”.
KÓS TIBI
(n. Timișoara - USA)
Medic. A participat regulat la competiții, mai ales în vestul României.
WEISZ ANDREI
(n.1933, Caransebeș - Timișoara – Shoham, Israel)
Inginer constructor hidrotehnician. La sfârşitul anilor ’50, fiind deja inginer, a început să
joace bridge. Ca parteneri a avut pe Peter Wittenberg, Gyuri Székely şi pe Gyuri Weisz
(Oradea). Ocazional a jucat şi cu Ghiƫă Liebermann şi Tomi Stern.
MAGYAR PETI
(n.1937, Timișoara - Israel)
Felcer. În 1975 a emigrat în Israel.
Veșnicul partener al începătorilor. După concursurile de casă, care pe vremea aceea se
țineau la Maria, mergeam la el și continuam cu un „liber” pînă dimineața. La aceste
"nocturne" ni se alătura un cunoscut jucător de tenis al vremii, mare amator de bridge, de
unde și vorba „cel mai bun tenisman între bridgeiști și cel mai bun bridgeist între tenismeni”.
STÖSSEL PISTA (Stefan)
(n. Baia Mare – d.Germania)
Psihiatru
A jucat atât liber, cât și în concursuri, chiar si la unele din alte localități.
"Profesorul Pamfil ne-a fost dascăl la amândoi. Știu că a supraviețuit deportării la
Auschwitz, unde a ajuns la vârsta de 16 ani. Era omul cu cea mai frumoasă minte pe care lam cunoscut vreodată. Eu, un biet amator, l-am admirat pe Pişta care, dupa finele licitației,
stia precis ce cărți are estul şi vestul." Pista Kecskemeti, psihiatru, Oradea.

17

JAKUBOVICS SÁNDOR
(?,Timișoara - Israel)
A fost deportat, unul din fostii lui parteneri povestea că avea numărul tatuat pe mînă.

FISCHER GYURI
(n.1936, Timișoara – București - Germania)
Prin 1970-75 a jucat cu Gyuri Eckstein în București la concursuri.
A continuat să joace în concursuri și în Germania, unde a și condus un club.
LÖWY SÁNDOR
(1898, Chișineu Criș – d.1978, Cluj)
A fost unul dintre cei mai cunoscuți jucători de liber din perioada premergătoare bridgeului
competițional.
Deși iubitor al șahului, și-a dat seama de potențialul noului joc datorită dinamismului
acestuia. A fost un autodidact, învățînd jocul din Cartea Albastră a lui Ely Culbertson, încă
pe la începutul anilor ’30. S-a remarcat prin memoria sa deosebită pe care a valorificat-o și
în alte jocuri de cărți.
Nu știu ce l-a determinat pe acest experimentat și iscusit jucător să-i propună unui novice
ca mine să mă „învețe să nu mai pierd”. Presupun, după ani și ani, că prietenia de decenii
cu bunicul meu să fi jucat un oarecare rol.
În acea vară a anului 1975, urma să aibă loc un mare turneu la Timișoara. Sanyi bácsi ținea
neapărat să jucăm, eu mai deloc. Așa că ne-am pus pe treabă. Treaba a constat în
„antrenamente” în care am pus la punct sistemul de joc, parfumate cu nenumărate cafele și
țigări.
A fost unul din cele mai tari concursuri organizate pînă atunci, cu participarea celor mai
buni jucători din România, Ungaria și Cehoslovacia. Spre surprinderea generală, am
evoluat peste așteptări, atît la perechi, cît și la echipe, terminînd pe locul 6, respectiv 5,
doar lipsa de experiență și cunoștințe în domeniu ale novicelui împiedicîndu-ne să
terminăm pe podium. Am vrut să remarc prin aceasta și calitățile de pedagog ale lui Sanyi
bácsi.
Löwy bácsi era foarte mîndru de perechea de 100 de ani, precum le spunea tuturor (eu
aveam 23, el restul).
Textul care poate fi accesat prin link-ul de mai jos a fost redactat de fiul lui Sándor Löwy, dr
Károly Löwy, cunoscutul medic pediatru pe care tot Clujul îl cunoaște ca „Löwy doki bácsi”.
Mi l-a trimis cu amabilitate Daniel, fiul lui și nepotul lui Sándor Löwy.
http://www.bjt2006.org/GN_Lowy_bacsi.pdf
MARKOVITS FERI
Avea o colecție impresionantă de cărți de bridge, pe care le-a primit de la un fost coleg de
studii. L-a împuternicit prin testament pe un văr de-al dumnealui să distribuie aceste cărți
după decesul său.
După cîte țin minte a studiat în Anglia, înainte de război.
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A jucat la concursurile de la Felix, Cluj, Arad.
BALÁZS
DEZSÖ ???
ELIAS SORIN
(n. 1952,Timișoara - Israel)
Medic
A învățat bridgeul în Israel. A progresat foarte mult în ultimii ani.
WEINSTOCK PAUL
(n.1954, Pucioasa – Timișoara - Israel)
Inginer. Timișorean prin căsătorie.
Practic a început să joace în Israel. Participă în mod regulat la mai toate concursurile, mici
sau mari.

Gimnastică, dans, balet
BENEDICT STEPHAN
n. la Timisoara, 1948. A practicat fotbal, sah, inot, tenis, ping-pong. In prezent inginer
constructor cu doua masterate si cu licenta de libera practica in inginerie, salariat la
municipiul orasului NY. Dansator de tango argentinian
https://www.youtube.com/watch?v=8RszoYTrJOQ&feature=youtu.be
Pasionat colectionar de arta, opere de Constantin Antonovici, Marcel Iancu, Tia Peltz,
Gheoghe Saru (timișorean), Liana Saru, Stefan Szönyi (timișorean), Alma Redlinger, Eugen
Ciuca (clujean), Eva Cerbu, Bela Erdossy (școala din Baia Mare), Paul Unbereit, Alina
Giurgiu (timișoreancă), Mirela Iordache (bucureșteancă), Lena Constante.
BERGLER VICTOR
Profesor de sport cu specializarea gimnastica, arbitru. A activat la Scoala Generala nr. 18 si
Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara. A initiat in aceasta ramura sportiva o serie de
gimnasti care s-au afirmat pe plan national si international. În prezent, pensionar la
Timișoara.

FLEISCHMANN KATO
Dansatoare, profesoara de balet, coreografa, model pentru artisti,
printre care pentru sculptorul Ferdinand Gallas (In fotografie, Nud cu
prosop de F. Gallas). A murit in Israel.
Coreografa spectacolului Die Feuerrote Blume la Teatrul German din
Timișoara, 1958
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http://www.cimec.ro/scripts/teatrenou/detaliu_premiera_eng.asp?sq=360201135803&sq1=3
&sq2=FLEISCHMANN,%20KATO

Patinaj artistic
Kahan Kobi

Scrimă
ALTMANN BANDI
Sportiv de elita a scrimei in anii 1950- 1960. A câştigat titlul de campion național la sabie ìn
anul 1935 si a reprezentat tara la concursuri internationale. Antrenor de scrimă.
Absolventul Liceului Israelit în 1942. http://www.bjt2006.org/LIT1942.html
Campioni naționali la individual:
http://frscrima.ro/istoria-scrimei/campionii-nationali/
BAN ERNÖ (Ernest) Aharon
(n. 7 august 1945, Timisoara) A inceput sa scrimeze la Timisoara impreuna cu Andrei
Spitzer. A emigrat in Israel in anul 1960 si a continuat sa scrimeze la echipa Hapoel Haifa.
Dupa armata, a fost antrenor pentru tineri in Safad si Karmiel si, pentru o perioada, pentru
echipa nationala de fete junioare. Din anul 1977 a fost instructor sportiv la Scoala Centrala
Nationala a Politiei si ofiter ofiter responsabil pentru sport si conditie fizica. La sfirsitul anului
2000 s-a pensionat ca ofiter Major.
FARKAS GABRIEL
(n. 1948, Timisoara). Medic chirurg, Germania.
FARKAS PAUL
(n. 1946, Timisoara) Inginer chimist. Toronto, Canada.
SPITZER ANDREI
(4 iulie 1945, Timisoara - 6 September 1972, Munchen)
Maestru de scrimă și antrenorul echipei olimpice al Israelului la Jocurile Olimpice de la
Munchen in 1972, unde a cazut victimă atentatului comis de organizația terorista
palestiniana „Septembrie negru”, împreună cu alți 10 atleți israelieni, printre care și
timișoreanul Iosif Gutfreund. http://en.wikipedia.org/wiki/Andre_Spitzer
http://www.bjt2006.org/GN_mini_Andrei_Spitzer_2915.pdf

Sporturi montane
Alpinism
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KUN GHEORGHE (George/Gyuri)
N. Bucuresti, 1949. Inginer electro, traieste la Toronto, Canada.
Membru al Clubului de Alpinism Politehnica Timisoara intre
1969-1973. Alpinist activ la vremea sa, numeroase urcusuri si
coboriri pe stinci, iarna si vara, cu echipament specializat.

Sporturi de echipă
Baschet
BLEIER JANCSI
Născut în 1944, Timisoara. Inginer. Turnu-Severin. Campion universitar la baschet cu
Politehnica Timisoara.
MARCH FERI
Antrenor de baschet la Progresul Timisoara. S-a afirmat in special ca si arbitru divizionar.
SZEPESI-BRAUN CLARA (TITI)
Absolventa Scolii Medii Tehnice de Cultura Fizica Timisoara, jucatoare in echipe divizionare
de baschet, de multe ori in echipa nationala a Romaniei.

Fotbal
APTER MOISE (SICA)
Jucator la CFR Timisoara. Traieste in Israel.
BLEIER ELEK
(n. 1902 Timisoara – d. 1972). Timisoara fotbalist la Kadima
CLUBUL KADIMA Timisoara
A fost infiintat in anul 1921 si a activat pana in 1940, cand a fost desfiintat din cauza
legislatiei rasiale. Culorile clubului erau albastru - alb. Echipa a jucat la nivel DISTRICTUAL
I si II si a ocupat diferite locuri in clasamente promovand din II in I si invers.
In anul 1926 clubul avea 6 terenuri in zona Gara Fabric.
Amintim doua formatii :
In campionatul 1925/1926: Junker, Fodor II, Rosenberg, Walder, Friedmann, Blayer, Halle,
Goldberg, Weisz, Fodor I, Schwartz. O personalitate a clubului a fost TOTH BEDO
In campionatul 1928/1929: Szepesi, Clopot, Kohn II, Geisz, Blayer, Weisz, Schwarz II,
Hirsch, Rosenberg, Rottstein
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O personalitate a fotbalului timisorean a fost Dionisie Valas, care a fost in conducerea
clubului Kadima si apoi la Chinezul si Ripensia. Se mai remarca Eugen Berger, Francisc
Holtzer si Dr. Eugen Hiller.
Pe locul unde se afla sediul Politiei si al Securitatii de langa ILSA, adica intrare pe str.
Tache Ionescu si cealalta intrare la parcul de langa Bega se afla un teren de fotbal al
Clubului KADIMA, din amintiri era un club sportiv evreiesc si avea echipa de fotbal si de
handbal feminin, numita HAZENA.
COLOMAN BRAUN-BOGDAN
(n. 13 octombrie 1905, Arad, Austro-Ungaria, astăzi în România – d. 15 martie 1983) a fost
un fotbalist român, care a jucat pentru echipa națională de fotbal a României la
Campionatul Mondial de Fotbal din 1938. Este primul antrenor din istoria cluburilor Steaua
București și Dinamo București. A fost un mare colecționar de fanioane și insigne de fotbal.
În anii 1962-1963 a fost antrenor la Poli Timișoara.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Coloman_Braun-Bogdan
FLORESCU
Stiinta Timisoara, rezerva in echipa nationala
FRIEDMANN DEZSO
Unul din presedintii asociatiei de fotbal 1927/1928 (vezi tabloul la Atletism).
FUCHS ALFRED-FREDI
(27.05.1938-11.10.1996) fotbalist si voleibalist de performanta. A jucat volei la Locomotiva
Timişoara cucerind titlul naţional la juniori de două ori (1955 şi 1956) coleg fiind cu viitorii
internaţionali Aurel Drăgan, Nicolae Rusănescu şi Mihai Coste. Între anii 1955 – 1960 a
evoluat ca portar titular la echipa de fotbal Ştiinţa Timişoara cucerind Cupa României în
1958.
GLANZMANN ANDREI
(n. 27 martie 1907 în Epenes, Austro-Ungaria – d. după 1947) a fost un fotbalist și antrenor
român, care a jucat pentru CAO Oradea, Ripensia Timisoara și in echipa națională de fotbal
a României la Campionatul Mondial de Fotbal din 1930 din Uruguay.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Andrei_Glanzmann
JAKABFI BUTZI
KEPICH GYURI
Arbitru
KOHN MANO
Arbitru
KREUTZER DEZSO
LÖBL ZSIGMOND
Presedintele asociatiei de fotbal 1927/1928 (vezi tabloul Atletism)
MARKSTEINER ADALBERT, Béla Marosvári
Numit ″Marcu″
(n. 1919 – d. 1976) este un fotbalist care a reprezentat naționalele de
fotbal ale României și Ungariei (a jucat cu numele). A fost golgeterul
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Diviziei A 1938-1939, marcând 21 de goluri pentru Ripensia Timișoara.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Adalbert_Marksteiner
http://eu-football.info/_player.php?id=12988
MORAVETZ (Lakatos)
Mijlocas de baza la Ripensia, prezent si el in echipa nationala.
RAFFINSKY LADISLAU
(n.13 aprilie 1905, Miskolc, Austro-Ungaria - d. 31 iulie 1981, Cluj) a jucat în echipa
națională de fotbal a României la Campionatele Mondiale de Fotbal din 1930 (Uruguay) și
1938 (Franța). Deține recordul pentru cele mai multe goluri marcate într-un singur meci de
Divizia A, marcând 10 goluri pentru Juventus București în meciul cu Dacia Unirea Brăila
(16-0) din sezonul 1929-1930.
Raffinsky a început să joace fotbal la echipa Unirea Timișoara în anul 1924. Un an mai
târziu Raffinski s-a transferat la Clubul Atletic Timișoara pentru care a evoluat două
sezoane până în 1927. În același an Ladislau Raffinski avea să facă pasul către cel mai
galonat club timișorean - Chinezul Timișoara.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ladislau_Raffinsky
ROSENBLUM CALIN
Golgheter al echipei Poli mari care a eliminat-o pe Atletico Madrid. A fost si international in
echipa universitara a Romaniei.
ROSENBLUM MAX
Tatal oficiantului de cult Rosenblum si bunicul lui Calin Rosenblum, arbitru de fotbal de
divizia A.
SCHWARTZ ″ELEK″
(23 October 1908, Recas, Austro-Ungaria – 2 October 2000, Haguenau, Franta) fotbalist si
antrenor international (vezi Clubul Kadima).
Uncle of Rachel Lotan (Agi Schwartz) https://ed.stanford.edu/faculty/rlotan Professor
emeritus of education at Stanford

Elek’s granddaughter is Katia Bentz, an opera singer who lives in France/ Switzerland.
http://en.wikipedia.org/wiki/Elek_Schwartz
http://en.wikipedia.org/wiki/Elek_Schwartz
http://alinhuiu.ro/2012/06/24/portocala-mecanica-inventata-de-un-antrenor-din-recas/

VOGL EMERICH
(n. 12 august 1905 — d. 29 octombrie 1971)
Jucător și antrenor de fotbal. A jucat pentru echipa națională de fotbal a României la
Campionatele Mondiale de Fotbal din 1930 (Uruguay) și 1934 (Italia). În România, Emerich
Vogl a jucat la cluburile Chinezul Timișoara și Juventus București. A fost sextuplu campion
al României la fotbal și a evoluat pe posturile de fundaș și mijlocaș.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Emerich_Vogl
http://www.druckeria.ro/tag/chinezul-timisoara/
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Biografie
•
•
•
•

•

•

•

Născut la 12 august 1905 la Timișoara
Decedat la 29 octombrie 1971 la București
A evoluat ca apărător și half la Chinezul Timișoara (1921-1929) și la Juventus
București (1929-1940)
A participat din teren la câștigarea a cinci din totalul de șase titluri din vitrina
Chinezului (1923, 1924, 1925, 1926, 1927) și a cucerit singurul titlu din palmaresul
Juventusului (a nu se confunda cu actuala prim-divizionară!), în 1930.
A fost internațional al României, cu 29 de selecții și 4 goluri pentru prima
reprezentativă, alături de care a participat și la primele două ediții ale Campionatului
Mondial, în 1930 și 1934.
A fost antrenor la Juventus București (1942-1949), iar apoi consilier tehnic la Rapid
București (1963-1967), aducându-și astfel contribuția la primul titlu din istoria
grupării giuleștene.
A pregătit echipa națională a României în trei mandate, disputând numai meciuri
amicale (1943-1945; septembrie-octombrie 1947; 1950-1952). Din 1967 până la
sfârșitul vieții, a fost consultant tehnic al echipei naționale, colaborând strâns cu
Angelo Niculescu în campania de calificare la Campionatul Mondial din 1970, iar
mai apoi la turneul final din Mexic.

Rezultate ca selecționer
13 iunie 1943 România – Slovacia 2-2 (amical)
19 iulie 1947 Polonia – România 1-2 (amical)
21 septembrie 1947 România – Cehoslovacia 2-6 (amical)
26 octombrie 1947 România – Polonia 0-0 (amical)
21 mai 1950 România – Cehoslovacia 1-1 (amical)
8 octombrie 1950 România – Albania 6-0 (amical)
21 mai 1951 Cehoslovacia – România 2-2 (amical)
11 mai 1952 România – Cehoslovacia 3-1 (amical)

WETZER RUDOLF
(1901, Temesvar – 1994, Haifa, Israel)
A jucat printre altele la Chinezul Timișoara, Unirea Timișoara și Juventus București, cu care
a fost de trei ori campion al României. În echipa națională a României a jucat de 17 ori,
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înscriind 12 goluri. A fost căpitanul Echipei naționale de fotbal a României la Primul
Campionat Mondial de Fotbal FIFA din 1930 (Uruguay).
Frații săi, Ștefan și Ioan, au fost fotbaliști activi în echipe din prima divizie. Ștefan Wetzer a
fost și antrenor.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Wetzer
O prezentare mult mai amănunțită pe wikipedia engleză.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Wetzer
Cupa Mondială – Uruguay 1930
ZAUBER SAMUEL
(9 ianuarie 1901, Temesvár - 10 iunie 1986, Ierusalim)
Era membru în clubul de fotbal Maccabi Bucureşti. A fost portar în echipa naționala a
României primul Campionat de Fotbal FIFA în 1930, în Uruguay. A participat şi la Cupa
Balcanică. În 1964 a emigrat în Israel.
Primul Campionat de Fotbal FIFA 1930:
"Lotul României a fost selecționat de însuși regele Carol al II-lea (1930-1940), conform siteului oficial al FIFA. Lotul era compus din portarii Ion Lăpușneanu și Samuel Zauber;
fundașii Adalbert Steiner, Rudolf Buerger și Iosif Czako; mijlocașii Alfred Eisenbeisser,
Emerich Vogl, Ladislau Raffinski și Corneliu Robe; atacanții Adalbert Deșu, Nicolae
Kovacs, Constantin Stanciu, Ștefan Barbu, Ilie Subășeanu și Rudolf Wetzer. Ultimul dintre
aceștia, Rudy Wetzer, căpitanul echipei, era singurul jucător profesionist de fotbal. Cel mai
vârstnic jucător român al lotului era portarul Zauber (29 de ani), iar cel mai tânăr fotbalist
era Nicolae Kovacs, de 18 ani. Antrenorul echipei naționale a țării noastre a fost Constantin
Rădulescu."4
https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Zauber
https://fr.wikipedia.org/wiki/Samuel_Zauber
National Football teams
http://www.national-football-teams.com/player/36721/Samuel_Zauber.html
Cupa Mondială – Uruguay 1930
ZOMBORI WILLI
(1906-1993), fotbalist, portar la Chinezul și Ripensia Timișoara. De etnie maghiar, Zombori
a ajutat pe mulți, de orice naționalitate, evrei sau germani, în anii războiului.
https://en.wikipedia.org/wiki/Vilmos_Zombori
Informatii din Iosif Dudaş, "Timişoara - leagănul fotbalului românesc" (1971)

Rugbi
BERNSTEIN IMRE (ITZHAK)
(numit Dika)

Cupa Mondială - Uruguay 1930 în Agerpres http://www.agerpres.ro/cupa-mondiala-brazilia-2014documentare/2014/05/30/cupa-mondiala-uruguay-1930-12-18-27
4
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(n. 1945 Timișoara). A emigrat în 1963 în Israel, locuiește la Petah Tikvah. Între 1957-1958,
jucător de rugbi, secţia Ştiinţa. Echipa a fost campioană regională în Banat.

Volei
ARON ADOLF
(1937, Arad - 1999, Timişoara, înmormântat în Cimitirul Evreilor Timişoara)

Voleibalist, profesor de sport
A urmat şcoala evreiască din Arad. După Școala Medie Tehnică de Energie Electrică
Timişoara, promoția 1955, specialitatea Hidroenergetică din Timişoara, a absolvit facultatea
de sport, specialitatea volei, şi absolvent al Facultății de Sport Bucureşti. Profesor de sport
la Școala sportivă şi la liceul Lenau, Timişoara. Până în 1990, şi-a adus o contribuție
deosebită la dezvoltarea bazei sportive a liceului Electrotimiş.
Joacă volei în echipa de Old Boys a oraşului, alături de prietenii din tinerețe.
Are pasiunea de a colecționa şi comercializa piese filatelice, numismatice şi obiecte de
artă, iar ca urmare a liberalizării, după 1990, deschide împreună cu familia primul magazin
de antichități şi bijuterii din Timişoara Andreas din Piața Unirii.
Se căsătoreşte în 1961 şi are doi copii: Adrian si Adriana.

Echipa de volei Timişoara
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Legenda fotografiei de mai sus

BLEIER DESIDERIU DEZSÖ
(n. Timișoara 1937). Profesor de sport si antrenor. A jucat baschet in lotul echipei STIINTA
Timisoara. A absolvit Scoala Postliceala de Antrenor la Timisoara in anul 1957 cu
specialitatea atletism si baschet, iar în anul 1961 Institutul de Cultura Fizica, cu diplomă de
profesor de educatie fizica și specializare în volei.
A descoperit si promovat o serie de jucatoare de volei. Pe langa echipa timisoreana de
junioare care a ajuns de multe ori in topul national, a pregatit si echipe de Divizia A si loturi
nationale de junioare si tineret cu care a participat la campionate balcanice si europene.
fiind un lider al voleiului feminin timisorean si national. Ca munca administrativa, a
gestionat scoli sportive în Timisoara, iar mai târziu, in Bucuresti. In cadrul Ministerului
Invatamantului, a facut parte din Comisia consultativă pentru sportul școlar de performanță
si a organizat Campionate Nationale Scolare.
BORGIDA GEORGE (GYURI)
(n. Timișoara) A fost elev la Liceul Israelit. Un port drapel al voleiului timisorean, un arbitru
deosebit de apreciat la nivel national, arbitrand zeci de jocuri divizionare A si intalniri
internationale, membru al Comisiei Judetene de Volei. Trăiește în Canada.
FRANZEK BOBY
Apreciat arbitru local
FUCHS MONICA
(n.16.07.1968) Una dintre cele două fete ale lui Fuchs Fredi (vezi la Fotbal) a făcut volei de
performanţă fiind iniţiată la CSS Timişoara de prof. Bleier Desideriu, alintat cu numele „nea
Deju”. A jucat apoi în perioada 1987-1991 la Oltcit Craiova, apoi în oraşul natal Timişoara a
evoluat până în 1998 la Politehnica transformată apoi în Clubul Sportiv Universitatea.
Actualmente este expert sportiv la CSU Politehnica Timişoara şi profesoară la Colegiul
Tehnic I.C.Brătianu. Cealaltă fiică a lui Fredi Fuchs, DIANA a practicat voleiul cu prof. Ioana
Menczel fără a face însă sport de performanţă.
KAKUCS, născ. ERDOS, IULIA
(n. 1949, Timișoara) A facut parte din echipa de junioare a Scolii Sportive, participand la
campionate nationale in care echipa ei a urcat de multe ori pe podium. Profesoară,
psihopedagog și scriitoare, trăiește în Germania.
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KOHN ROBERT
(17 septembrie 1948, Timișoara) Ca elev, a facut parte din echipa de volei de multe ori
medaliată la campionate nationale. A continuat ca jucator la echipa Știința Timisoara. Medic
stomatolog, trăiește în Israel.
NEUMANN GEORGE
(n. 1948, Timişoara) Coleg de echipă cu ROBI KOHN. A făcut in continuare parte din
familia voleibalistica timisoareana. Traieste la Timisoara.
ROTH LACI
Jucator apreciat al generatiei sale atat la nivel de juniori, cat si senior in cadrul echipei
STIINTA Timisoara. Traieste in Israel, Nazareth Illit.
SHAEDT TEODOR – TITI
Cadru universitar in cadrul Facultatii de Educatie Fizica. A condus cu competenta echipele
UNIVERSITATII TIMISOARA in competitii universitare si ale Federatiei Romane de Volei.

Sporturi nautice
Canotaj
BORGIDA GYURI
Vezi Volei.
FEIGENBAUM FUGI
Junior, medic. Decedat in Israel.
FENYO EMERICH
FISCHER ROBI
GALAMBOS NICOLAE (Buți)
(n. la Timișoara, 11 februarie 1922 – d. la București, 1993)
A făcut parte din echipa de canotaj a clubului Elöre, la 8 plus 1 și a câștigat cu echipa
campionate naționale de canotaj.
A fost absolvent al Liceului Izraelit în 1940, ultima promoție care a mai dat bacalaureatul la
liceu înainte de război. În 1948, a fost adus la București unde a lucrat la Ministerul de
Externe, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării ca angajat civil (tehnic) și la FEA (Fabrica
de elemente pentru Automatizare). Foarte bun muzician, cânta la toate instrumentele cu
excepția viorii și a și compus muzică pentru spectacolele liceului.
GERO GYURI
Medic radiolog, trăiește în Israel.
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1949. Echipa de canotaj 8+1, campioana nationala. Fenyö Imi (antrenor si carmaci),
Popper, Hirsch Weisz, Mandel, Gerö, Feigenbaum, Pollak, Rona (din arhiva dr. Gyuri Gerö)

Medalia de campion national, canotaj 8+1
Articol de dr. Gyuri Gerö http://www.bjt2006.org/Mens_sana.htm
HIRSCHL PISTA
JAKABFI JUDITH
KAUFTHEIL NIKI
KORNIS GEZA
(n.20 ianuarie 1917, Budapesta). Canotor; vicepreședintele asociației Canotajul
Academic din România.
Administrator întreprindere; interpret, traducător și autorul unui volum de
amintiri despre deportarea în Transnistria. La varsta de 20 de ani, prin 1937,
este canotor la clubul Elöre in barca de patru cu carmaci. În anii 1950, este
numit vicepresedinte pentru Canotajul Academic din Romania. In aceasta
calitate, cam în 1958, conduce un grup de sportivi canotori de 44 de persoane
(sportivi, antrenori, medici, masori) la o competiție în RDG, Grünewaldsee.
Echipajul de 8 bărbați, antrenat de renumitul antrenor Francisc Cserháti, a iesit
pe primul loc.
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KUN IUDITH (casatorita BEIDER)
N. la Timisoara, 1945, campioana nationala juniori la
canotaj academic (1963), selectata in echipa olimpica.
Inginer calculatoare, in prezent cadru universitar in
statul New York, SUA.

George si Iudith Kun, 1967

LAJOS ZSUZSI
(cas. Newmann), vezi Ritter
POPPER FREDI
RITTER IUDIT
(Casatorita Kohn). Împreună cu Lajos Zsuzsi, campioane nationale la
junioare,1953, canotaj academic, dublu schif, clubul Elöre
RONA EGON
SCHLOSSER WILLY
SCHÖNBERGER SEPPY
SCHWARZ DUNDA
SCHWARTZ SANYI
Schif in clubul Elöre. A emigrat in Austria la inceputul anilor ’60, a decedat la
Viena la inceputul anilor ’70.
SPIELER GYURI
WEISZ LULU
WILLKOVITS PETRU
N. 1950, Timisoara. Inginer mecanic. Vice-campion national la juniori la canotaj
in 1966.

Kaiac-canoe
Jecu Avram si Gyuri Kun, Campionate nat. Snagov 1970
KUN GHEORGHE (George/Gyuri)
Nascut 1949, Inginer Electro, traieste in Toronto, Canada.
Bucuresti, Kaiacist de performanta la Clubul Sportiv
Timisoara, din 1969 -1976. Medaliat la nivel regional si
participant la Campionatele Nationale de Juniori de la
Snagov.

EVA ROSENFELD
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(1939 - 2015)
A câştigat medalii la campionate caiac la nivel național.
Locul I, cupa Voința, iulie 1957, impreuna cu Mihaela Flurorea.
Cupa Dinamo, mai 1957
Arad - Timişoara. Iunie 1957.
Locul 2 la campionatul național la Snagov.
Informații de la Paul Peled (Rosenfeld)

Natație
ARON ADRIAN
(1962, Timişoara)
Înotător, poloist

Specialitatea înot: stil delfin. Antrenori: Szuhanek Gyuri, Paraschiv Codruța, Pentia Doina.
1967 - 1973 Multiplu campion regional şi campion national cu ştafeta de aur
Locul 3 la campionatul național, stil spate.
Polo (antrenor Rolik Carol, fost înotător) şi pentatlon modern.
Studiază la Facultatea de Științe Economice si are un Master în Istoria Artei.
După 1990, deschide împreună cu familia primul magazin de antichități şi bijuterii din
Timişoara, Andreas din Piața Unirii.
BERNSTEIN IMRE (ITZHAK), numit Dika
N. 1945 Timișoara, a emigrat în 1963 în Israel, locuiește la Petah Tikvah. Între anii 19561957 a fost înotător în secţia Ştiinţa, stil bras 50 m, 100m, locul 3 pe judeţ.
BERNSTEIN ERNÖ
N. 1940 Timișoara – Frankfurt, Germania.
Înotător la ILSA între anii 1954-1957, campion la distanţe scurte, stil craul,
50 m, 100m. Din anul 1957, jucător de polo la secţia Voinţa, ca sprinter,
împreună cu fratele lui Öcsi în aceeaşi echipă.

BERNSTEIN LEOPOLD ÖCSI
N. 1937 Timișoara – d. 2009, Dimona, Israel.
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Între anii 1954-1956 înotător la ILSA, campion stil craul la lungimea de
200 și 40 metri. În 1957 a trecut ca jucător de polo la echipa Voinţa sub
antrenorul Török, care a fost doi ani la rând, până în 1959, campioană
regională în Banat.

BÖHM GABRIEL
Nascut la Timisoara 1950, Inginer Constructor, traieste in Los Angeles, USA
BÖHM (BONE) ADA (născ. Anatol)
Inginer, Israel
BÖHM GHEORGHE, (Uri Bone)
Inginer, Israel

Gabi Böhm, Peter Goldstein, Gyuri Böhm, Radu Bancila (aprox. 1970)
FLESCH GYURI
N. in 1946?, profesor de sport intr-un chibut in Israel
FLESCH ROLI
N. 1945 ?, Australia
FREUND PETER
Fizician, scriitor și eseist, SUA
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Freund
Peter Freund, profesor emeritus la
Universitatea din Chicago, fizician de
renume, descinde dintr-o cunoscută
familie timişoreană, cu strămoşi de la
începutul secolului al XIX-lea, care se
odihnesc în cimitirul evreiesc de pe Calea
Lipovei. Plecat în 1959 din România, a
obţinut doctoratul în fizica teoretică la
Universitatea din Viena, iar din 1965
activează la Universitatea din Chicago.
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Alături de munca de cercetare şi de publicaţii de specialitate, a publicat în ultimii ani nuvele,
povestiri şi eseuri.
FRIEDMANN ALEXANDRU
Multiplu campion national, participant la Universitatea de la Bucuresti si la mai multe
concursuri internationale.
GOLDBERGER VERONICA/VERA
N. 30 decembrie 1930, Timisoara. Eleva la liceul din Piata Lahovary, apoi la Liceul Izraelit,
iar la desfiintare, absolventa a LIC.Carmen Sylva. A absolvit Fac. de Cimie industriala,
specialitate Farmaceutica si Coloranti. A fost repartizata la Bucuresti, Fabrica ″Tableta″ si sa casatorit in 1954 cu Zsigmond Alexandru, ing. Mecanic. Din 1999 traieste la Naharia,
Israel.
In 1947, antrenorul Gabriel TÖRÖK (vezi la Polo) i-a propus o tentativa de record la natatie
- fluture 100m. A reusit un record national sub numele de Vera Goldberger. Totodata, a fost
in echipa de baschet Stiinta; a avut categ. 1 la tenis de masa, unde a fost practic dupa Ditta
Merkler, a mai practicat volei si scrima. A obtinut rezultate excepționale la șah. (vezi Sah)
GOLDSTEIN PETER
Nascut la Timisoara, 1946, Inginer Electro, traieste in Los Angeles, USA
JAVOR GYURI
KUN GHEORGHE (George, Gyuri)
Nascut la Bucuresti, 1949. In timpul copilariei la Praga, invata sa inoate si participa la
competitii scolare cu mare succes. Din 1960-1969 este inotator de performanta la Clubul
ILSA din Timisoara, multiplu campion si medaliat in competitii regionale si nationale. Inginer
Electro, din anul 1980 in Canada, Toronto.
LADNER ROBI
Ancorată de veterani ca Kelemen Laszlo, Papa Csopi şi Laszlo Lina, echipa de polo pe apă
de la ILSA i-a mai inclus în perioada de la începutul anilor ‘60 pe Cinteanu Alexandru
(Cinti), Bernstein Erno, Martin Botscheller (Botzi), Reiter Csiki, Koch Roderich (Coco),
Kuliner Lica şi Roth Andrei (Drishi). Echipa a fost completată în anii următori de un număr
de tineri jucători, unii dintre ei, foşti înotători, ca Radu Băncilă, Ladanyi Puki, Ladanyi Czuli,
Somorai Peter, Goldstein Peter, Tibi Brătianu, Bohm Gyuri (Jean), Weiszpecher Ladislau
(Csocsos), Dan Manolescu, Adler Robert şi Kugel Matei (Matyi), un student originar din
Cluj.
Mijlocul şi finele anilor ‘60 a regăsit echipa de polo a ILSA navigând între Divizia A şi B, o
situaţie ce s-a perpetuat şi la începutul anilor ´70. Fostul mare portar Norman Zoli a rămas
activ pentru câţiva ani buni ca şi antrenor al echipei de juniori a clubului.
Programul de înot fiind în competenţele priceputului Peter Lovas, înotătorii de la ILSA au
dobândit din nou notorietate naţională. Sprinterul Robert Ladner (liber), Sala Codruţa
(fluture şi liber) şi Baneth Ivan Peter (liber, pe distanţe scurte respectiv lungi) au cucerit cu
toţii titluri naţionale.
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ILSA, anii 1954-1956. Robi Ladner, Csiki
Reiter, Szuhanek.

LEHRER ANDREI (BANDI) a fost selecționat în echipa națională a României.
Împreună cu Victor Stern (din Arad) au pus pe picioare polo-ul în Israel şi a fost mulți
ani arbitru internațional. (vezi p.34) Locuieşte în Kfar Tabor.
LIEBERMANN GHEORGHE (GHITA)
Inginer chimist, Toronto, Canada
LOVAS PETER
(1934-2001)
Profesor - antrenor de elita, a reprezentat Romania la Jocurile Olimpice de la Mexico, a fost
antrenorul echipei Germaniei.
″Memorialul Peter Lovas″ - in fiecare an se organizeaza concursuri pentru copii si juniori.
Amanunte despre viata lui pe http://www.ilsa-timisoara.net/lovas.htm
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Rândul de jos, dreapta, Peter Lovas, antrenor, cu echipa de inotatori ILSA; randul de sus,
primul din dreapta, Gheorghe Kun, al doilea din stanga, Gheorghe Böhm
MANNHEIM DANI
Nascut la Timisoara 1950. Inginer Constructor, traieste in Tucson AZ, USA
MANNHEIM ANDY (Andrew) (1945-2018, New York)
Nascut la Timisoara 1945. Inginer Calculatoare, New York, USA
MOZES
PERL NIKI
PERLSTEIN PALI
ROTH ANDREI DRISI
Traieste in Israel, Nazareth Illit
SCHEDT TITI
SCHEGERIN OTTO
STERBENTZ STANESCU ADALBERT
(1924-2004), a făcut parte din prima națională olimpică de polo, în 1952, la Helsinki ;
jucător în echipa națională (info : Mircea Costin si Iosif Dudas, autorul cărții Timișoara,
leagănul fotbalului românesc)
STERN AURICA
TAUSSIG PETER
1945- 2012 ? Viena. Medic ginecolog
TOFFLER EVA
N.1947, Timisoara. Medic pediatru ; traieste in Germania.
TOTH ANDREI
Antrenor al nationalei Istaelului
TOTH DIANA
TOTH NANDOR
In prezent in SUA
TOTH TIMEA
A reprezentat Israelul la Jocurile Olimpice din 1992. 1968 – campioana nationala la fluture .
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http://en.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADmea_T%C3%B3th
http://www.ilsa-timisoara.net/
UNGAR KATI
WIENER - WEINRECH GRETI

Polo
BENEDIKT GEORGE (Gyuri)
(n. Timișoara, 1948) Vice-campion național de polo pe apă la juniori în anul 1966, la clubul
Scoala Sportiva de Elevi No. 2 din Bucuresti. Locuieste de 40 de ani in Cleveland, Ohio,
SUA. A făcut un doctorat in Chimie Organica la Case Western Reserve University, este
specialist in Nuclear Magnetic Resonance. Are un fiu de 28 de ani si o fiică de 27 de ani.
IOSIM OCTAVIAN IOTZA
Din echipa nationala a Israelului, Maestru al Sportului. A fost casatorit cu Gerti Weisz cu
care a facut alia in Israel. http://www.ilsa-timisoara.net/
KULINER LICA
LADNER ROBI
A emigrat in Israel, unde a jucat in nationala de polo.

Naționala de polo pe apă a Israelului. Rândul de jos: Robi Ladner, primul din stânga, Andrei
Lehrer e primul din dreapta.
LIEBERMANN GHEORGHE (Ghiță, George)
Nascut in 1946, TImişoara. Inginer chimist, a emigrat in 1977 in Israel, din 1978 este in
Canada (Toronto/Mississauga). A jucat ca portar la inceputul anilor '60 la CFR/CSO
Timisoara, in echipa de juniori, si in cateva meciuri la seniori (liga B).
MOGA JORJ
Portarul al II-lea la ILSA dupa Zoltan Norman.
MOLNAR (MANOR) ANDRIS
Urmasul postului de portar, a fost selectionat si in echipa nationala a Israelului. Traieste in
Israel.
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MOLNAR ENDRE
(1912 Kikinda Mare, Vojvodina, Serbia – 1996, Timisoara). Jucator polo la
ILSA. Frate cu Emerik Molnar, tatal lui Marika Laszik (Timisoara) si
Barbara, mama lui Dan Mironescu (Israel).

NORMAN ZOLTAN (1919 Portarul celebrei echipe ILSA, unul din sportivii legendari ai jocului de polo, cu titlu de
maestru al sportului. Portar, membru in echipa națională de polo – Jocuri Olimpice Helsinki
1952. Membru in echipa de polo – multipla campioana nationala
RETCHER Adalbert (OCSI)
TAUSSIG PETER
(vezi Inot)
TOROK GABOR
(n. 1919, Ungaria -?, Timisoara) liderul echipei ILSA TIMISOARA, de 6 ori campioana
nationala, sportiv si antrenor al echipei Romaniei la Jocurile Olimpice de la Helsinki, titlu de
maestru al sportului. http://www.ilsa-timisoara.net/
WEINREICH LALI
(decedat in 2013) Germania, maestru al sportului. Sotia lui, Wiener Greti, o foarte buna
inotatoare la ILSA, traieste in Germania.

Șah
Redactare : Ligia Jicman (Romania), Getta Neumann (Elvetia).
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Rândul de sus:
Dr.Schuber, Bom, Juliu Szabo, Mititelu, Zoltan Varady
Rândul din mijloc: Orban, Rosenberg, Rancov, Paltser
Rândul de jos:
Josef Mendelssohn, Romulus Alexandrescu, Alexandru Tyroler,
Alexandru Günsberger, Dr.Gontz
Mai jos, cititi informații despre șahiștii cu numele scrise in albastru.

ERDELYI STEFAN
(17 November 1905, Temesvár/Timisoara – 26 October 1968, Reșița) Mare maestru de
sah. A fost de trei ori campion national in Romania (locul II în 1930, locul I în 1931 și 1934,
locul II în 1948, locul I în 1949).
A primit titlul de Maestru International in 1950.
http://www.frsah.ro/prezentare.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Stefan_Erd%C3%A9lyi
EZRI TIBI
(n. 1951, Marghita, România,a emigrat în Israel în 1978, locuieste la Rehovot/Israel).
Anestezist, seful departamentului de anestezie la Wolfson Medical Center, Holon.
În anul 1967 a devenit campionul oraşului Marghita la şah şi în 1972-1973 a devenit
campionul (amator) de şah al Facultății de Medicină din Timişoara. "Jocul final l-am câştigat
cu un jucător care avea categoria I", ne scrie Tibi Ezri.
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GOLDBERGER VERONICA/VERA
(cas. ZSIGMOND)
Născ.în 30 decembrie 1930, Timisoara. Eleva la liceul din Piata
Lahovary, apoi la Liceul Izraelit, iar la desfiintare, absolventa a
Lic. Carmen Sylva. A absolvit Fac. de Chimie industriala,
specialitate Farmaceutica si Coloranti. A fost repartizata la
Bucuresti, Fabrica TABLETA si s-a casatorit in 1954 cu Zsigmond
Alexandru, ing. Mecanic. Din 1999 traieste la Naharia, Israel.
Ca studenta, la concursurile de sah a fost pe locul I pe facultate la
Timisoara si Arad (1949). S-a alaturat sahistilor, in special lui
Partos, Günsberger si Tyroller. Activitatea sahista a continuat-o in
Bucuresti ca Zsigmond Vera/Veronica.
A fost CAMPIOANA CAPITALEI in 1960. A obtinut o nota de
Maestru (1959-1962) cand s-a clasat de 3 ori consecutiv pe locul 7 in finala nationala. A
fost mentionata in revista CHESS INFORMATOR/Sahowski Informator, BEOGRAD, cu o
cifra ELO 1800+, in jurul anului 1960.
Vera ne scrie : ″Am la mine o placa de la Federatia Romana de sah, cu 50 de ani de la
fondarea ei, 1925-1975. Mai pot mentiona ceva: am primit o scrisoare de la managerul
surorilor POLGAR din Ungaria (in jurul anilor '80) care imi propunea sa fac o scurta
prezentare a activitatii mele, caci ei intentionau sa scrie o carte in care sa fie incluse si
jucatoare din Ardeal si Banat. Din pacate, nu au raspuns la datele trimise.″
GRÜNBERG SERGIU
(27 iulie 1947, București) Inginer.
În anii 1982-1983 s-a stabilit la Timișoara.
Campionatele naționale de seniori: locul I, în 1984, maestru internațional. A câştigat 10
titluri de campion naţional pe echipe cu Universitatea Bucureşti şi AEM Timişoara.
Din 1980 a fost antrenor atât la loturile naţionale de juniori şi tineret, cât şi la cele de
senioare şi seniori. Membru (1982-1998) şi preşedinte al Colegiului Central de Antrenori
(2006-…). Antrenor şi preşedinte al secţiei de şah de la AEM-Luxten Timişoara. A condus
această echipă la obţinerea mai multor titluri naţionale şi la câştigarea Cupei Cluburilor
Europene (Wuppertal, 1998).
Vicepreşedinte al F.R. Şah (1990-1992 şi 1996-2001).
Tatăl lui Mihai Grünberg, campion de șah al României în 2003, și al lui Florin-Sergiu
Grünberg, candidat maestru. Soția este șahista Emilia Grünberg, președintele Clubului
Sportiv AEM Luxten Timisoara.
Familia locuiește la Timișoara.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sergiu_Gr%C3%BCnberg
http://www.stere.ro/biobibliografie/grunberg-sergiu-henric/
GÜNSBERGER AEXANDRU (Sandor)
Născ. 1937. Campion național la șah (1955 - locul III; 1957 – locul II ; 1962 – locul II)
http://www.frsah.ro/prezentare.htm
A emigrat in Israel, unde a participat cu echipa nationala la Olimpiade.
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1957. Alexandru Günsberger, vicecampion national de seniori al Romaniei la indicividual

GRÜNBERG FLORIN
Născ. în 1979, București, fiul lui Sergiu Grünberg, șahist, categoria candidat maestru. Din
1982 locuiește la Timișoara.
GRÜNBERG MIHAI-LUCIAN
Născ. în 1976, București, fiul lui Sergiu Grünberg. Din 1982 locuiește la Timișoara. Maestru
internațional de șah.
Campionatele naționale de seniori: locul I, în 2003. În 2005, a reprezentat România la
Macabiada, ″Jocurile Olimpice Evreiești″.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mihai-Lucian_Gr%C3%BCnberg
MENDELSSOHN IOSIF (JOSEF)
(? – ?)
Maestru de sah. In anii 1925 -1929, a fost printre primii la competitiile de sah din Romania.
In anii 1950-1960 a trait la Timisoara, unde lucra la o banca si la o societate de asigurari.
(Informatie de la Ari Eisenscher care coresponda pe atunci cu el). « Era foarte dragut, avea
rabdare. Avea un singur defect: fuma pipa si trabuc. A avut noroc, caci era in armata
austro-ungara in primul razboi mondial si un glont l-a lovit in dreptul inimii, dar a fost retinut
de catre o tabatiera groasa din argint care era in buzunarul vestei militare dublat de un
portemonnaie! A fost ranit superficial. » Ari Eisenscher
https://en.wikipedia.org/wiki/Iosif_Mendelssohn
http://chessskill.blogspot.fr/2013/01/a-famous-pattern.html
PARTOS CAROL (Charles)
(1936 – 2015, Basel). Inginer.
Ani de zile a fost printre campionii sahului national român, avand si titlul de maestru
international. Campionatele naționale de seniori : 1965, locul III ; 1966 – locul II ; 1972 locul I.
În 1977 a rămas în Elveția, unde și-a continuat activitatea de jucător și antrenor de șah. În
anii ’80 era unul din cei mai buni jucători de șah elvețieni.
http://www.swisschess.ch/news-112/items/im-charles-partos-gestorben.html
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Echipa Progresul – Sanitara din Timișoara, Locul I la Campionatul celor 111 echipe,
disputat la Timișoara, 15 ianuarie – 8 mai 1965

Rândul 1 : Ostoici (Medicina), I. Szabo (arbitru), dr.Romulus Alexandrescu, A. Pór (resp.)
Rândul 2 : Dr. Schuber, dr. P. Deutsch, Rozalia Pártos, I.Neurohr, A.Kostyala
Rândul 3 (sus) : Dr. S.Broborescu, F.Feszler, C. Pártos (antrenor), P.Berger, Const. Adamescu, dr.
V. Ene, dr. Popescu

SZUHANEK RANKO
Nascut in 24.07.1974, Timisoara. Mare maestru international de sah. Elevul sahistei Ligia
Jicman, la Clubul Sportiv Scolar nr.1 Timisoara,Ranko Szuhanek este campion national
juniori categoria 12 ani in 1985 si campion national categ. 14 ani in 1988. Ajunge pe locul I
cu echipa de juniori categ. 20 ani la CAMP. EUROPEAN DE JUNIORI PE ECHIPE, la
Çanakkale /Turcia, 1994 si medalie de bronz cu echipa de juniori la Balcaniada. Este
stabilit in prezent in Serbia.
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Ranko Szuhanek (dreapta, cu ochelari) la intalnirea amicala dintre juniorii Vojevodinei si ai Clubului
Sportiv Scolar nr.1 Timisoara, 1984

TYROLER ALEXANDRU Sándor
(19.10.1891, Garamszentkereszt, acum Žiar nad Hronom, Slovakia - 3.02.1973,
Budapesta, Ungaria) primul campion national de sah al Romaniei, locul I, in 1926. Campion
national, locul I, în 1927, 1929, locul III în 1930, 1931, locul II în 1934. Antrenorul echipei
nationale. Antrenorul lui Alexandru Günsberger, Partos si Mititelu. A trait la Timisoara o
perioada din viata.
http://www.frsah.ro/prezentare.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Tyroler
http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2014/02/13/istorii-ale-competitiilor-romania-laconcursurile-de-sah-16-05-18
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TyrolerAlexandru.jpg
VARADI ZOLTAN
(n. 28 Apr. 1893, Papa/Ungaria –Timisoara, 14. Oct. 1984*)
Instructor şi antrenor de şah, organizator de concursuri şi campionate
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Zoltan Varady, arbitru la campionatul Arad, 1969.

Z. Varady si Schönbach, arbitri de sah
republican pe echipe

WEISZ ANDREI
(n. 1933, Caransebeş – Timişoara - Shoham/Israel)
Inginer constructor hidrotehnician.
Ca şahist a activat între 1948-1953. În 1952 a fost campionul regiunii Timişoara înaintea lui
Carol Partos şi Alexandru Günsberger. În 1953, fiind solicitat de studil de la Institutul
Politehnic, s-a retras din activitatea competiƫională.

Tenis
BLEIER ELEK
(23.03.1908, Timisoara – 04.02.1972, Timisoara)
BLEIER JANCSI
(n. 1944, Timisoara)
BURGER
Doctor Avocat
GALAMBOS GHEORGHE (Gyuri)
(1920, Timișoara – 1964, București) Nu a făcut sport de performanță, dar juca
tenis și făcea canotaj de plăcere.
HOLENDER IANCSI
Jucator si antrenor.

Tenis de masă
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HEISLER PUFI
Bun jucator pe plan național
REITER TOMA
Absolvent al Liceului Comercial Israelit din Timisoara, multiplu campion national, dominand
competitiile interne si reprezentand tara si in competiții internationale. Campion național al
României la tenis de masă în 1953 şi 1955.
http://www.frtenismasa.ro/cn_seniori_sm.html
Medalia de bronz la Campionatele Mondiale de Tenis de Masă la dublu mixt, 1956
https://en.wikipedia.org/wiki/1956_World_Table_Tennis_Championships
SCHLEE
POENARU, născ. MERKLER DITA
(6 martie 1933, Timișoara) jucatoare de top a Romaniei, a participat la multiple competitii
nationale, obtinand mai multe medalii de toate culorile. Medic generalist. Trăiește în
Timișoara.
ZACHARIAS, HERMAN (ZWI)
n. 1949, Timisoara, campion al Israelulul la tenis de masa in anii 1969-1971, a facut parte
din reprezentativa Israelului si a antrenat echipa selectionata de barbati si femei.
WILLKOVITS GHEORGHE
Campion național, impreuna cu Heisler Pufi.
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