
 
 

Mesaje si comentarii scrise si adunate in seara intalnirii  
 

Multumesc pentru aceasta seara emotionanta. M-am nascut la Timisoara si am trait acolo 

pana la varsta de 13 ani, iar amintirile mele din copilarie imi sunt foarte pretioase. M-am 

intors de mai multe ori din motive profesionale si personale. Am fost fericit asta-seara sa 

particip la serbarea comunitatii evreiesti, o comunitate care a adus contributii importante 

la iudaism si la patrimoniul cultural din Romania si din Israel.  Sper ca dupa aceasta 

seara vom stabili o cooperare cu AMIR (Organizatia Unitara a Evreilor Originari din 

Romania), care se ocupa cu conservarea trecutului evreimii din Romania. Este important 

ca in acesta cadru sa documentam si istoria evreilor din Timisoara. 

Micha Harish 

Presedinte AMIR (Organizatia Unitara a Evreilor Originari din Romania) 

 

 

Kol Hakavod, jos palaria in fata tuturor organizatorilor, multumim pentru aceasta idee 

minunata. Atmosfera, programul au fost formidabile. Nu am cuvinte, sper ca ne vom 

intalni din nou si ca aceasta reuniune nu e decat inceputul  si ca vom tine legatura cu 

Comunitatea din Timisoara. 

Israel Sabag 

Director Joint pentru Romania 

 

 

Dragi organizatori, 

Getta, Vera, Luci si altii, 

Am venit fara mari asteptari, pentru ca nu cunosc aproape pe nimeni aici. Am venit ca 

reprezentanta parintilor mei care nu mai sunt, care s-ar fi bucurat enorm de aceasta 

seara si sunt fericita ca sunt multi care isi aduc aminte de ei. A meritat sa vin. Am fost 

miscata pana la lacrimi de acest eveniment, a fost pur si simplu minunat. Imi pare rau ca 

diaporama nu s-a derulat in timpul intregii seri. Am intalnit persoane care cunosteau pe 

parintii mei, am legat prietenii noi. Pe scurt, a fost o atmosfera vesela. Minutul de 

reculegere a fost foarte impresionant. Totul a fost foarte bine organizat, sunt fericita ca 

am venit si recunoscatoare celor care au organizat. 

Miri Beck Freund  

 

 

Dragi prieteni,  

am fost foarte fericiti sa fim la aceasta reuniune. Intalnirea cu prieteni din copilarie este 

intotdeauna emotionanta si ne reuneste dupa 60-70 de ani.  

Multumiri organizatorilor care au investit timp si energie. Ne pare totusi rau ca prietenii 

nostri care sunt religiosi nu au putut participa la aceasta intalnire. 

Judith Abraham-Schilling 

 

 

Am fost fericiti sa putem participa la intalnirea celor originari din Timisoara si din diferite 

generatii impreuna cu familia Bleier care au stat la noi la Carmiel. Am fost impresionati 

de organizarea acestui eveniment si de atmosfera placuta si calduroasa care s-a creat 

intr-un mod firesc printre prietenii de demult. Profitam de ocazie sa multumim 

organizatorilor pentru aceasta seara reusita si frumoasa. 

Ban Aharon si Sarah 

Bleier Jancsi si Eva 

 

 

 

 

 



 

 

 

In numele celor de la masa noastra, doresc sa evidentiez organizarea excelenta a acestei 

reuniuni : felul in care am fost intampinati si salutati, primirea calduroasa, filmul 

emotionant si mai ales Kabalath Shabat (rugaciunea de Kidush), si desigur, mancarea 

excelenta. Fiecare amanunt a fost bine gandit. 

Ishar Koach (numai bine, putere si energie) lui Getta si la toti care au participat la 

proiect. 

Meir Eva si Reuven 

Horev (Horvath) Yossi si Clari 

Hilsenrath (Horvath) Annie si Ben-Zion 

Altman (Bercovici) Marika 

Keidar (Klein) Uri si Judith 

 

 

A fost o seara nemaipomenita si emotionanta. Am intalnit prieteni pe care nu i-am vazut 

de 50 de ani, de cand am plecat din Timisoara. Si am facut prieteni noi prin websiteul 

foarte reusit al Gettei Neumann. Atmosfera a fost deosebita si nu vom uita aceasta zi. 

Weiss Aniko Steiner 

 

 

Am aflat despre intalnire din intamplare. Nu am identificat nume cunoscute pe lista 

participantilor, totusi am venit si am avut o experienta pozitiva pentru ca am vazut 

atatea persoane din Timisoara. Am fost deosebit de miscta ca l-am intalnit pe Micha 

Harish, pe care-l cunosteam din activitatea lui politica si desigur nu stiam ca e originar 

din Timisoara. Felicit pe cei care au initiat aceasta intalnire. Sa fiti binecuvantati pentru 

ca ati investit atata timp. 

M-as bucura daca ati incerca sa gasiti pe cei care au frecventat scoala elementara intre 

1951 -1958. (scoala elementara idis din Fabric) 

Alex (Sanyi) Bernstein 

 

 

Multe multumiri organizatorilor, a fost o seara foarte placuta. Ma bucur deja sa particip la 

evenimentele viitoare. 

Judith Schulhoff Wächter 

 

 

Mesajele de mai sus au fost traduse din ivrit de catre Hannah, Geneva 

 
****************************************************************************************** 

 

 

Multumiri pentru frumoasa seara pe care ati organizat-o si speram sa mai ajungem la 

multe intalniri, Organizarea a fost extra. 

Fidi si Janos Mezei 

 

 

Ne-a facut multa placere intalnirea/reintalnirea. 

Multe multumiri celor care prin efortul lor au facut posibila aceasta seara deosebita. 

Cu recunostinta 

Irina si Jeno Ritter 

 

 

 

 

 



 

 

 

O intalnire de suflet, cu amintiri rascolite. Bravo initiatorilor, organizatorilor si nu mai 

putin participantilor din toate colturile lumii. 

Weinberg 

 

 

Un rezultat nemaipomenit, datorita intalnirii a doua forte gigantice : pe de o parte 

organizatorii in frunte cu Getta, pe de alta parte local patriotismul timisorean. 

Miki Raviv 

 

 

Multumim pentru reuniune, a fost f. impresionant. 

Fam Szabo 

 

 

Imi pare f. bine ca am avut ocazia sa particip la aceasta intalnire. A fost foarte placuta. 

Bine organizata si m-am simtit f.f. bine. A fost peste asteptari. Sper ca va mai fi ocazia si 

alta data. 

Multumesc 

Dora Iovicin 

 

 

Sa traiti 

A fost FAIN 

Rechinu’ 

Mihai Marcu, fratele lui Eva/Bobo 

 

 

Sint f. fericit ca am putut sa fiu parte din aceasta minunata intalnire a timisorenilor 

Pres H.O.R. Kraiot 

Robert Stahl  

 

 

Extraordinara intalnire ! 

Micky + Lia (Marton) Borza 

Agi + Moni (Horotan) Katz  + Tabak 

Kitty (Schwartz) Stern 

Fried Vera +Lali 

Iticovici Viviane 

 

 

Ne-am simtit foarte bine si mai asteptam sa avem ocazie sa ne intalnim. 

Multumim tuutror organizatorilor pt. munca grea care au depus-o ca noi sa ne simtim 

bine ca in tinerete. 

Eva (Kohn) Rezmovici 

 

 

Ideea de a ne intalni a fost exceptionala. A fost o seara foarte placuta cu organizare f. 

buna. Mincare buna si loc placut. Speram sa continuam legaturile. 

Dr. Goldman Judith 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A fost extraordinar ! 

Fam. Roth ; Saucan ; Stern 

 

 

O seara minunata, plina de caldura. Intalnirea cu oameni pe care nu i-am vazut de multi 

ani, m-a emotionat enorm. 

Filmul Gettei Neumann a fost extraordinar din toate punctele de vedere, iar cuvintele 

Lucianei Friedmann au fost motiv de bucurie ca comunitatea evreiasca din Timisoara 

duce o viata intensa. Toate aceste impresii vor fi relatate in “Jurnalul saptamanii”. 

Ivan Lungu 

 

 

O intalnire de neuitat! Cand ne-am inscris (fara nicio ezitare!) nu m-am gandit ca va fi 

atat de emotionant. E nespus de impresionant ca o comunitate mare este asa de mica. Si 

pentru mine pare sa fie o poveste potrivita pentru foile istoriei. Faptul ca fata rabinului – 

cel care a unit in jurul lui cu intelepciune si caldura comunitatea evreiasca din Timisoara 

ne-a unit astazi cu caldura si intelepciune…  Ne-am reintalnit, prieteni, cunsocuti, mai 

multe generatii – si toti, am redevenit azi, pentru cateva ore, datorita organizatorilor un 

mic graunte de istorie.  

Multumim 

Adina si Cristi Ador 

Agi si Dani Mendel 

 

 

Am intarziat sa ne inregistram la timpul propus, dar am ajus la intalnire. Noi ne-am 

nascut in cartierul Fabric intre anii 1944 1945, am invatat la scoala elementara nr 4 in 

limba de predare idis, langa sinagoga. Am facut alia in 1963. 

Cautam prieteni de scoala intre anii 1952-59. Locuim la Petah-Tikva. 

 

Bernstein Imre 0507700044  emerikber@gmail.com 

Bernstein Sanyi 0546330192  alex.berny@hotmail.com 

 

 

Dragi Organizatori 

A fost o seara minunata cu intalniri emotionante cu adaugari de memorii, amintiri 

improspatate, mandrie a realizarilor evreilor din Timisoara si sperante pentru noua 

generatiesi pentru propagarea sionismului. 

Merci, pe data viitoare 

Lucia Ivanier Smilovici 

 

 

In numele « tineretului timisorean » proaspat sosit in Israel – in urma cu mai putin de 10 

ani – dorim sa multumim organizatorilor pentru toate eforturile si obstacolele pe care le-

ati trecut. Suntem fericiti sa fim urmasii unei asemenea obsti cu renume si dorim sa 

speram ca vom continua traditia la nivelul asteptarilor si cu stacheta sus. 

Octavia Pichl Rohrlich 

 

 

Multumim pentru aceasta idee exceptionala si acest eveniment reusit, care a reunit 

trecutul iudaic timisorean cu prezentul si imbina amintirile frumoase cu aspectele 

prezente cu radacini absolute, de neuitat in Timisoara. 

Reghina Fischer 

 

mailto:emerikber@gmail.com
mailto:alex.berny@hotmail.com


 

 

 

 

Ne-a impresionat foarte mult filmul despre istoria Timisoarei si a comunitatiii evreiesti. 

Multumim organizatorilor pentru efortul facut si pentru placerea de a ne simti din nou 

timisoreni. 

Schimmerling Gyuri 

 

 

Va multumim pentru efortul de a organiza o astfel de seara reusita. Ne-am simtit foarte 

bine, am intalnit prieteni pe care demult nu i-am vazut, am evocat amintiri… 

Multumiri inca o data 

Evelyn Fritsch Sternheim 

 

 

SUPER!!! 

Luci Galla 

Geta Bihoi 

 

 

A fost emotionant, dar “putin” cam inghesuit 

Gabi Wächter 

 

 

Un gest frumos si binevenit, un fel de nostalgie care a revenit cu ocazia reintalnirii cu 

prieteni din tinerete, cu colegi de scoala, cu oamenii pe care ai crezut ca i-ai uitat, dar 

amintirile renasc din coltul ascuns al mintii. 

Amintirile ne duc de-a lungul Begheului, ne amintim de liceele unde am invatat si de 

unde am primit baza intelectuala, ne amintim de cofetaria Violeta, de teatrul romanesc, 

de sinagoga, si nu in ultimul rand, de tristul nostru cimitir. 

De asta este Timisoara noastra capitala Banatului – ca tot Banatul cu Timisoara lui este 

fruntea ! 

Cu drag,  

Clari si Robi Eibenschutz 

 

 

A fost o seara extraordinara. Ne-am simtit foarte bine. A fost organizat la nivel ridicat. 

Toata cinstea la comitetul de organizare.  

Sper ca astfel de reuniuni se vor repeta in viitorul apropiat. 

Fam Deutsch Tomi si Annie 

Abraham Sanyi 

Wiesel Peter 

Israel Rodica si Ghita 

 

 

Sunt Iudita Weisz si am fost foarte impresionata de intalnire ! 

Am aflat lucruri despre Timisoara pe care 45 de ani nu le-am stiut ! 

Ar fi bine sa mai am ocazia sa intalnesc timisoreni ! Astfel l-as vedea si pe varul meu 

Misu Schwartz ! 

Sa fim sanatosi, sa avem PACE in tara Israel si sa bem un pahar de vin rosu pentru 

VIATA ! 

Deci sper sa ne intalnim, 

Judita 

 

 

 



 

 

 

 

A fost o adevarata revenire care m-a incantat, a fost foarte placut, ne-am bucurat foarte 

mult sa ne revedem cu fosti prieteni si cunsocuti. 

Organizarea : jos palaria ! De asemenea si filmuletul despre Timisoara mi-a placut foarte 

mult. 

Sper ca proxima intalnire sa fie la Timisoara si sa ne vedem cu toii sanatosi si in PACE 

Megyes Löbl Ana 

 

 

Dragi organizatori 

Am fost profund organizati de organizarea exemplara a acestei seri de neuitat. 

Va suntem recunoscatori. 

Elisheva (Erzsi) Ezri 

Tibi Ezri 

Schwartz Gabi –Jancsi 

Feldman Vera (Canada) 

Feldman Eva 

Fischer Suzana 

Fischer Tiberiu 

 

 

A fost foarte bine. Ne-am simtit bine. Sa fiti sanatosi si multa putere, sanatate, sa gasiti 

inca multi timsioreni care nu au venit. 

Corda Tomy 

 

 

Cateva cuvinte… 

Ar fi prea putin sa exprim ceea ce simt la intalnriea atator prieteni. 

A fost un succes deplin. Felicitari din tot sufletul. 

Nu stiu de ce generatie apartin, dar in afara de faptul ca ma mai multe riduri si ma ridic 

mai incet de pe scaun, apartin generatiei voastre.  

Aceleasi scoli, aceeasi profesori, aceeasi muzica, aceleasi sinagogi, aceleasi Pesachuri si 

Purimuri, adevarat ca am stat in public si n-am cantat la cor. 

Lipseste semnatura 

 

A fost o seara magica ,fermecatoare, reintilnirea cu atitia prieteni  cu care nu ai mai fost 

in legatura a fost emotionanta si placuta. 

Toata stima si respectul pentru voi toti care ati organizat aceasta intilnire de neuitat -

organizare care nu cred ca  fost usoara din nici un punct de vedere logistic dar ati reusit 

sa umpleti la multi dintre noi inimile cu nostalgie, amintiri placute si bucurie. 

Sa speram ca ne vom reintilni si  ca o sa  avem inca multe ocazii  de  a petrece 

impreuna.  

Moni Tabak (prin e-mail) 

 

 

It was a great pleasure to meet with many people that I rememberd as a kid from the 

famous Community in Timisoara. 

In any terms it was a super organization and it was very exciting . 

In meanings of ex Timisorean it was an amazing opportunity and I am proud to show my 

kids what is the meaning of roots and a united Jewish community . 

Veronica Stahl (e-mail) 


