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Clasa I primară, cu dna Frida. In centru în spate suntem doi mai înalți, unul spre stânga
celălalt în dreapta dintre grupul de trei din centru. Eu sunt acela cu banderola albă pe mânecă.
Celălalt e Gheorghe Klein care locuiește în Ber Sheba. In rândul doi, dreapta, cu ochelari, e
Rolla Musafia ( căsătorită Laszlo).

1945. Clasa VI cu profesorul Fancisc Frucht,
"Pifta", numele de poet Anavi Adam
Ultimul rând - Grosz Ivan, Prof. Frucht, Wiener
Laci, Berkovits Beni
Rândul următor - Elman Morel, Weiss Edus,
Stern Tibi, Grünberger Imi, Tancos Pali, Apter
Zsiga, Taub Jancsi, Brody Hansi, Friedman (?)
Rândul din mijloc - Klein Gyuri, Boros Gyuri,
Muller Micki, Antal, Naschitz Gyuri
Rândul doi - Vago Pali, Israel, Weiss Pali,
Szekelyi Gyuri
În față - Erdelyi Ivan

Tabloul absolvenților Liceului Izraelit

1945. Poza de pe tablou

În 1963 la o prezentare la București

50 de ani după bacalaureat
Întâlnirea din Haifa a avut loc la sfârşitul anului 1994 în loc de începutul lui 1995.

La tribună sunt Laszlo Rolla, Israel, Antal, Stossel, Weiss Eduş şi Brody Hansi. Cei doi din
urmă au fost organizatorii întrunirii în frunte cu W. Eduş.

In grup alături de mine (purtând cravată) înspre centru e Sperling Robi pe o parte şi pe alta e
Stern Laci. Amândoi au reuşit să emigreze în Israel în timpul războiului. In primul rând
dinspre dreapta e soția mea Etta, lângă ea Vera, soția lui W. Eduş, urmează Brody Hansi şi
Naschitz Maja. În centru e Weiss Eduș. A patra din stânga e Laszlo Rolla. Numeroşi alții în
grup.

Fiecare clasă are povestea ei. Noi am fost primul grup care a absolvit liceul ca oameni liberi la
sfârşitul războiului, intrând de-a dreptul în vâltoarea anilor de după război. Anii din perioada
războiului şi cei ce i-au urmat au lăsat amintiri adânc întipărite în suflet. Până la urmă aproape
toți am emigrat reuşind să ne creăm existențe noi şi interesante. Chiar din depărtări ne-am
păstrat însă curiozitatea şi interesul atât pentru evenimentele din România cât şi pentru cele
din Timişoara.
	
  

	
  
	
  

