Jucători de șah evrei la Timișoara
	
  

Redactare : Ligia Jicman (Romania), Getta Neumann (Elvetia). Inițiativa : Dezsö
Bleier (Romania) și George Borgida (Canada)
Completări: Tibi Ezri (Rehovot, Israel); Ligia Jicman (Bucureşti, Ro); Andrei Weisz
(Shoham, Israel)
	
  
	
  

	
  
Rândul de sus:
Rândul din mijloc:
Rândul de jos:

Dr.Schuber, Bom, Juliu Szabo, Mititelu, Zoltan Varady
Orban, Rosenberg, Rancov, Paltser
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	
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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.

GOLDBERGER (cas. ZSIGMOND) 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 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).
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Tatăl lui Mihai Grünberg, campion de șah al României în 2003, și al lui FlorinSergiu 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 Alexandru (Sandor), n. 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.

	
  
1957.	
  Alexandru	
  Günsberger,	
  vicecampion	
  national	
  de	
  seniori	
  al	
  Romaniei	
  la	
  indicividual	
  
	
  
GRÜNBERG FLORIN, n. 1979, București, fiul lui Sergiu Grünberg, șahist,
categoria candidat maestru. Din 1982 locuiește la Timișoara.

GRÜNBERG MIHAI-LUCIAN, n. 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
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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
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.L. Jicman, 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
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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.

	
  
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-‐la-‐
concursurile-‐de-‐sah-‐16-‐05-‐18	
  
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TyrolerAlexandru.jpg	
  
	
  
VARADY ZOLTAN (n. 28 Apr. 1893, Papa/Ungaria – d. la Timisoara, 14. Oct.
1984) instructor şi antrenor de şah, organizator de concursuri şi campionate
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Zoltan	
  Varady,	
  arbitru	
  la	
  campionatul	
  republican	
  pe	
  echipe

	
  
Arad,	
  1969.	
  Zoltan	
  Varady	
  si	
  Schönbach,	
  arbitri	
  de	
  sah
WEISZ ANDREI (n. 1933, Caransebeş, Timişoara, Shoham/Israel) Inginer
constructor hidrotehnician.
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Ca şahist a activat între 1948-1953. În 1952 a fost campionul regiunii Timişoara
înaintea lui Carol Partos şi Alexandru Günsberger. În 1953 din cauza studiilor la
Politehnică s-a retras din activitatea competiƫională.
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