
Cimitirul Evreilor din Timisoara. Iunie 2012 

 

Flori salbatice, maci, albastrele, ciulini, impestriteaza pietrele si cararile. Cateva 

visine au mai ramas in pomi iar prune, piersici, struguri se coc in soare. Ratacesc 

printre morminte, ma opresc la cate unul, pun o pietricica. Este straniu cata viata 

pulseaza in cimitir, cate ganduri, amintiri, oameni il animeaza. Pietrele povestesc 

despre trecut, despre secole de istorie: inscriptii in germana, apoi in maghiara, 

pe cele recente, in romaneste. Decoratii in Jugendstil, in art nouveau, 

monumente in marmura impresionante stau marturie pentru o comunitate 

infloritoare. Sa speram ca intr-o buna zi cineva va scrie monografia Cimitirului 

Evreilor din Timisoara, un capitol din istoria comunitatii si a orasului.     

Getta Neumann 

https://plus.google.com/photos/104662278573844858019/albums/5755119703

672666769?authkey=CLbC7PvB-Y-XFw 

 

Informatii de la Dl. Petru Stern, reprezentantul donatorilor pentru ingrijirea 

cimitirului : 

Luni , 25 iunie, am fost cu Dl. Puie, angajatul Comunitatii pentru probleme 

imobiliare, ca sa vedem ce au facut detinutii. Chemat de mine, un reprezentant 

al firmei Deraton cu care lucrase Dl. Paul Weinberg, a venit, a facut poze si 

urmeaza sa-mi trimita devizul pentru lucrarile de ierbicidare.  

 

Informatii de la Dna Luciana Friedmann despre lucrarile recente in cimitir : 

Detinutii din penitenciarul Timisoara au executat 3 zile de curatare, 12.-14.06., 

in care, in primul rand, au strans mormanele de gunoaie si crengi. Pentru 

aceasta am primit sprijinul Directiei de Mediu a Primariei Timisoara, care a 

suportat cheltuielile cu mobilizarea detinutilor iar noi nu am platit nimic ca si 

comunitate. Detinutii vor lucra inca o zi, pe partea dreapta, spre Linistei.  

 

Noul gard de pe latura strazii Linistei - cea mai mare lucrare de renovare 

executata in ultimii ani in cimitir. Aceasta portiune de gard era complet distrusa 

si am considerat ca este foarte important sa fie refacuta, in special din motive de 

securitate. Prin donatia generoasa, pentru care suntem extrem de recunoscatori 

ca si comunitate, a Rabinului Donald Newman din Brooklyn, New York, prin Joint, 

s-au executat acesti 110 m de gard. Este un inceput foarte important pentru 

intretinerea spatiului.                                                                                     
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