Un week-end de reintinerire
Mii de multumiri pentru organizarea acestei intilniri de neuiatat la Timisoara.
Wow !! Acum realizez ca deja a trecut o saptamina ...
As vrea sa alatur inca citeva rinduri din impresiile acestei intilniri deaorece simbata trecuta la
restaurant cind ne-ati rugat sa scriem impresii, era inca totul proaspat in senzatii si prea mare
zgomot ca sa-ti aduni gindurile.
As incepe cu ce ti-am scris in titlu a fost un weekend de reintinerire - nu este nevoie de
tratamente cosmetice, nici de medici plastiieni ca sa poti reintineri cu 25-30 de ani mai ales
sufleteste si spiritual! O simpla intilnire a fostilor timisoreni in Timisoara. Pasii care ne-au
purtat pe sora mea si pe mine alaturi de multi prieteni veniti din multe colturi ale lumii prin
toate statiile acestei intilniri ne-au trimis in tunelul timpului.Cu totii am urcat in vaporul
vietii, am infruntat valuri si ne-am stabilit in diferite locatii geografice pe globul pamintescdar nici distantele geografice nu au resit sa stearga amintirile din orasul natal si nici
prieteniile. Am revenit la comunitate dupa foarte multi ani si de aceasta data ca oaspeti si nu
ca gazde.
Este un sentiment foarte ciudat sa revii in lacasul in care veneam la repetitii de cor si intilniri
de prieteni sau sarbatori, iar de aceasta data nu ne-am asezat la mesele din spate din partea
dreapta a salii - am fost invitati sa ocupam locuri la mesele pentru musafiri… Atmosfera a
fost ca de acum 20-30 de ani, forfota galagie conversatii dar foarte multa bucurie, veselie si
buna dispozitie. Si acuma sintem fascinate de tot programul care a fost realizat ca sa ne
simtim cu totii bine. Speram sa mai avem ocazii in viitor de asa zile placute. Numai bine la
toti, cu drag, Moni Tabak (Horotan)

Draga Getta,
vreau sa iti multumesc pentru zilele frumoase si
evenimentul de neuitat din Timisoara. Angajamentul tau
si puterea ta de munca plus ideile tale creative sint
de nedescris. Trebuie sa te felicit inca o data pentru
tot ce ai facut.Prima data in viata mea m-am simtit
acasa in Timisoara, poate pentru ca am inteles ca si
altii din comunitate au avut sorti asemanatoare.
Intilnirea la cimitir, unde am avut ocazia sa vizitez
si mormintele familiei mele, au fost pentru mine foarte
importante. Programele culturale si vizitele urbane,
conferintele pe teme architectonice si istorice au fost
o revelatie pentru mine.
Agi Pschorn (Singer)
	
  

