
Mama, Clara Izrael, n. Weinberger, s-a stins din viață la aproape 94 de ani. 
(27.05.1923 - 27.03.2017). 

 

Nu vreau sa vorbesc despre ultimele zile, vreau sa povestesc pe scurt povestea 
familiei! Cateva cuvinte despre victoria familiei noastre! 

A inceput (din ceea ce stiu eu) in timpul primului razboi mondial, cand soldatul 
polonez Gerson-Geza Weinberger, dupa prizonierat in Rusia, a hotarat sa nu se 
intoarca acasa si a ajuns la Beius unde a cunoscut-o pe Ilonca. S-au nascut trei 
fete: Rozsi, Clari si Duci. 

In timpul celui de-al doilea razboi familia a fost transferata la Ginta (ghetto) 
impreuna cu toti evreii din zona, printre care si Gyula Izrael cu mama (Terez neni) 
si familia Abend (Shani cu mama). De ce Ginta? Singura explicatie plauzibila a fost 
apropierea de linia ferata. Spre norocul lor (si al nostru), nemtii si aliatii lor nu au 
reusit sa foloseasca linia pt transport (razboiul s-a terminat mai repede decat era 
programat). 

Rozsi, fiica lui Geza si Ilonca, s-a casatorit cu Shani si Marta a fost printre primii 
copii nascuti dupa razboi in Beius. Duci, fata mai tanara, in drum spre Israel, in 
Cipru, s-a casatorit cu Bumi, originar din Slovakia, supravietuitor al lagarelor, si din 
aceasta casatorie s-au nascut Haya si Yaron.   

Geza si Ilonca Weinberger au plecat in Israel in 1952 si s-au asezat (dupa maabarot 
din Kurdani) in Kiriat Smeriahu – K Bialik, unde a continuat sa repare pantofi pana 
in ultima zi ! 



Rozsi, fiica lor, cu Shani au ajuns si ei in Israel! Clari, fiica lor mijlocie, s-a casatorit 
cu Gyula Izrael la 1.05.46. Parintii nostri! 

Mama, Clara, a ajuns la odihna vesnica in acelasi loc cu toata familia! 
Acum ei toti sunt aici in acest cimitir, in afara de Duci care se odihneste in cimitirul 
din Haifa! 

In alta parte a Romaniei: In anii razboiului Misu Cucos (originar din Tg Ocna - 
Moinesti), tipograf si comunist, a trecut granita si s-a inrolat in Armata Rosie cu 
care a ajuns pana la Berlin! La intoarcere in Romania a cunoscut-o pe Fany 
Sternberg, refugiata din Cernowitz, si s-au casatorit. Au devenit parintii lui 
Aura\Ora. 
Astazi, Misu si Fany se odihnesc si ei aici, ca si sora lui Fany, Renate. 

Pe scurt, povestea familiei noastre - victoria familiei noastre! 

Noi, dintr-o familie de olim (emigranti), am devenit o familie cu toate radacinile in 
tara! 
Copiii nostri, generatia a patra, si nepotii, a cincea generatie in Israel! 

Odihneasca-se in pace! 

Gyuri si Pisti Israel          30/03/2017 

 


