
Despre Marea Intalnire a Timisorenilor din toata lumea 
   
  
De la inceput imi cer scuze pentru greselile de exprimare si ortografice, dar nu 
este de mirare dupa ce in timp de 49 de ani nu prea am avut ocazia sa vorbesc 
sau sa scriu in limba romana. 
  
Simt nevoia sa scriu pentru faptul ca aceasta intalnire dela TIMISOARA nu a fost 
o intalnire cum multi s-au asteptat printre acei cari au venit la intalnire sau 
printre multi cari nu au venit. 
  
Cele mai multe intalniri cum sunt aniversarile absolventilor de scoli, universitati, 
cluburi, etc. au ca scop ca cunoscuti sa se reintalneasca. Dar marea intalnire din 
TIMISOARA a reusit sa introduca un scop in plus in afara de intalnirea intre 
prieteni si anume acea ca intalnirea a unificat evrei cari traiesc departe de locul 
natal al lor propiu sau al parintilor cu acei evrei cari traiesc si in momentul de 
fata in orasul natal. Nu este voie sa uitam unde au trait stramosi nostri si unde 
au alcatuit si lucrat acesti oameni. Acest oras este TIMISOARA, si in acest oras 
traiesc in continuare si azi  " AI NOSTRI  "   
  
In Timisoara am fost prigoniti, in Timisoara am fost de nenumerate ori foarte 
fericiti, am fost indragostit, am fost de multe ori suparati, am studiat, am 
alcatuit, am lucrat.  
Atunci ce este Timisoara daca nu orasul nostru ?   
  
Am fost primiti cu multa dragoste de prieteni cari nu sunt evrei, cari 
sunt  Timisoreni. Acesti prieteni au participat inpreuna cu noi la aranjarile festive 
ale intalniri. 
Vreau sa amintesc si faptul ca si chiar reprezentatul guvernului Domnul Sub-
Prefect ne-a transmis urari de bine venit si in mesajul lui a amintit tocmai ce 
vreau si eu sa scot in evidenta : meritul nostru al evreilor in Timisoara in 
decursul anilor , deja din timpul de ocupatia Turceasca  (Vezi cartea  Domnului 
Tiberiu Schatteles   "EVREII DIN TIMISOARA " ). Cuvantarile festive tinute de 
Profesori Universitari au dat dovada de apreciere si respect fata de noi, EVREI 
DIN TIMISOARA.  
  
Datorita unei excelente organizari am reusit la aceasta intalnire sa scoatem in 
evidenta ca noi evrei din Timisoara suntem Timisoreni si continuam si pe mai 
departe sa fim prin evreimea ce exista si azi in Timisoara, cari continua sa 
alcatuiasca,sa munceasca asa cum s-a facut de-a lungul secolelor. 
  
Noi cari am participat la aceasta intalnire putem sa ne consideram ca 
reprezentanti al evreimii din Timisoara indiferent unde traim, in Canada sau 
Timisoara sau altundeva. Am reprezentat si pe acei cari nu mai sunt printre noi. 
Toate aceste semne de apartinere au fost posibile multumita unui program al 
intalnirii de inalta calitate. 
  
Doamna Luci Friedmann a spus printre altele in cuvantarea dumneaei la 
inchiderea festivitatii in sala Baroca sa nu uitam pe surorile si frati nostri din 
Timisoara. 



Poporul Evreu nu are voie sa uite nici un evreu ori si unde se afla, daca este pe 
platoul Etopian su daca este prizonier sau daca este in Timisoara pensionar sau 
profesor. 
Am plecat din Timisoara cu inima plina de bucurie. Citez pe Einstein  :  Cand ma 
uit la evrei nu gasesc nimic deosebit la ei, daca ma uit la altii, nu regret ca sunt 
evreu. 
Cu drag 
Tiberiu Mozes, Suedia 
  
  
 


