
Întretinerea Cimitirului Evreilor din Timişoara 

 
Începând din anul 2004, ne-am ocupat de intreținerea cimitirului, scopul fiind ca cimitirul să 

dobândească un aspect îngrijit şi ca mormintele să fie accesibile.  

Putem sa ne uităm înapoi cu satisfacție. Am reuşit să adunăm fondurile necesare mulțumită 

generozității donatorilor şi angajamentului celor care de-a lungul anilor coordonau şi 

organizau colecta de bani, Robi Stahl, Harry Breitmann şi Fidi Mezei în Israel, Marta 

Goldner z''l şi Julia Kakucs în Germania, Paul Kozma şi Andy Mannheim în SUA, Getta 

Neumann, Elveția. O muncă enormă au prestat cei doi eroi ai noştri care au organizat si 

supravegheat lucrările, Pali Weinberg şi Peter Stern. Ne-am dat cu toții foarte multă osteneală, 

am investit energie şi timp, am avut satisfacția că facem o treabă bună. 

Generația noastra se împuținează şi devine din ce în ce mai dificil să asigurăm finanțarea. Aşa 

cum au făcut-o şi alte comunități (cea din Arad, de ex.), vom transfera Comunității din Timişoara 

răspunderea pentru întreținere, continuând să o sprijinim din răsputeri. Dna dr. Luciana 

Friedmann, preşedinta Comunității, va face tot ce îi este în putere, ca, de altfel, şi până acum, ca 

cimitirul să fie bine îngrijit. O circumstanță favorabilă este angajarea unei familii de adventişti în 

curs de convertire la iudaism, în locul dlui Kelemen care şi-a dat demisia. Noii paznici se vor 

dedica muncii de întreținere cu abnegație şi pricepere.  

Pe contul din România mai sunt $ 1034 şi RON 300, suficienți pentru a treia si ultima ierbicidare 

din acest an. În intelegere cu Comunitatea aceşti bani pot fi utilizați pentru a treia ierbicidare 

sau, dacă se consideă mai util, pentru lucrări organizate de Comunitate. 

Este datoria noastra să continuăm să sprijinim comunitatea prin ajutoare financiare. 

Donatiile, reunite sau individuale, vor fi transferate direct pe contul Comunitatii. (Vom publica 

numerele de cont de îndată ce ne sunt comunicate). 

	


