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1921 – 2021 

O SUTĂ DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA PRIMULUI CLUB SPORTIV EVREIESC DIN 

TIMIȘOARA - KADIMA  

 

De Yakov Sobovich 

 

Loc aflat la confluența multor civilizații, în care diversitatea, toleranța și conviețuirea 

multiculturală și multietnică au găsit teren propice de pace și bună înțelegere, Timișoara a devenit 

un model de oraș unic și modern, în care s-au intersectat tradiții, obiceiuri şi culturi. În acest context 

de toleranță, libertatea religioasă nu a fost îngrădită, în Timișoara fiind practicate liber diverse 

religii: ortodoxă, mozaică, reformato-calvină, evanghelico-luterană, greco-catolică și altele.  

În secolul al XVIII-lea, Timișoara s-a aflat sub administrație austriacă. Existau legi rasiale 

restrictive, se percepeau taxe speciale de la evrei. În acea perioadă existau deja două comunități 

evreiești religioase separate ca tradiţii şi ca limbă (ladino, limbă vorbită de evreii sefarzi şi idiş, 

limbă vorbită de aşkenazi). Anul 1868 a adus o schimbare semnificativă în istoria Banatului: s-a 

instaurat dualismul austro-ungar, Banatul a devenit teritoriu al Ungariei Mari. În 1872, Împăratul 

Franz Josef a vizitat Timişoara şi a vizitat Sinagoga din Cetate, inaugurată în 1865, ca semn al 

prețuirii pe care împăratul o avea pentru comunitatea evreilor. Din 1867 evreii din oraș deveniseră 

cetăţeni ai imperiului, căpătând statut de oameni liberi, cu drepturi egale cu ale celorlalți cetățeni 

ai orașului. Aceasta a fost „Epoca de aur” a evreilor timişoreni.  

Anii sfârșitului de secol XIX au foarte importanți în dezvoltarea vieții evreiești din 

Timișoara, emanciparea evreilor ducând la schimbări fără precedent atât în mentalitatea și 

obiceiurile de sute de ani ale evreilor, cât și în mentalitatea populației din regiune față de evrei. 

Toate acestea au deschis calea unei înfloriri a orașului, a vieții de zi cu zi, a activităților din toate 

domeniile.   

Perioada de schimbări și libertăți de care evreii au început să se bucure s-a reflectat și în 

bunăstarea și condițiile materiale foarte bune ale acestora. Fabricanţi, negustori și intelectuali evrei 

au pătruns cu mult succes în elita societăţii, aducând prosperitate întregii comunităţi timișorene. 

La sfârşitul sec. al XIX-lea, evreii reprezentau 8% din totalul populaţiei din Timişoara, iar 

în perioada interbelică numărul acestora a crescut, aceștia reprezentând 10% din locuitorii orașului.  
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Odată cu dezvoltarea economică a Timișoarei, noua generație de evrei născuți cu statutul 

de cetățeni liberi a crescut și s-a dezvoltat în cu totul alte condiții față de părinții, bunicii, strămoșii 

lor tolerați în Europa mereu ostilă față de evrei. Noile mentalități și ideile care tocmai prindeau 

aripi în rândul evreilor din Europa au început să influențeze puternic și viața evreilor timișoreni.   

În perioada interbelică, în Timişoara trăiau circa 12.000 de evrei. Pe lângă rolul acestora în 

puternica dezvoltare a vieţii economice şi culturale, evreii au contribuit enorm și la dezvoltarea 

sportului în regiune. 

Prosperitatea economică, schimbarea condițiilor de trai și a statutului evreilor, modificările 

profunde survenite în viața religioasă a unei populații care se desprindea încet-încet (dar fără să le 

părăsească) de tradițiile milenare au deschis și drumul dezvoltării activităților fizice și a sportului 

în rândul tinerilor evrei timișoreni.  

Astfel, au început să apară diverse asociații și cluburi evreiești care aduceau împreună tineri 

cu diverse preocupări, culturale și sportive. 

Una din cele mai importante societăți evreiești înființate în Timișoara a fost  Societatea 

Sportivă Kadima, înființată la 15 mai 1921. Inițial, în club s-au înscris circa 500 de membri, 

președintele acestuia fiind Dr. Eugen Kovacs, secretar general fiind Dr. Ilie Papp.  

Cu timpul, numărul membrilor a crescut semnificativ. 

  

 

 

 
Medalie a clubului Kadima (1927) 
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În cadrul clubului existau câteva secții sportive: fotbal, atletism, gimnastică, box, scrimă, 

înot, ping-pong, handbal feminin (hazena) și altele. Dar cea mai importantă era secția de fotbal.  

Apariția clubului Kadima, cu multitudinea sa de activități, a dus și la necesitatea înființării 

unei publicații care să reflecte viața sportivă. Astfel, tot atunci a apărut și suplimentul Kadima al 

săptămânalului evreiesc Neue Zeit. Jüdisches Wochenblatt. 

Clubul Kadima a activat până în 1940, când legile rasiale au impus desființarea acestuia.  

Culorile clubului erau alb-albastru. Echipa de fotbal a jucat la nivel districtual I și II, 

ocupând diverse locuri în clasamente, promovând din II în I și invers. 

În 1926 clubul deținea 6 terenuri în zona Gara Fabric. S-au remarcat două formații de 

fotbal: în campionatul 1925-1926 pot fi menționați jucătorii Junker, Fodor, Rosenberg, Walder, 

Friedmann, Blayer, Halle, Goldberg, Weisz, Fodor I, Schwartz. În campionatul 1928-1929 au jucat 

Szepesi, Clopot, Kohn, Geisz, Blayer, Weisz, Schwarz, Hirsch, Rosenberg, Rottstein.  

Pe locul unde se afla sediul Poliției și al Securității, de lângă ILSA, cu intrarea de pe strada 

Take Ionescu, iar cealaltă intrare prin parcul de lângă Bega, se afla un teren de fotbal al clubului 

unde aveau loc meciurile, iar încă din primii ani de funcţionare clubul Kadima a adus jucători 

valoroşi de la alte cluburi de fotbal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulți sportivi și-au început cariera în cadrul acestui club, evoluând mai apoi în cluburi mai 

mari în România sau în străinătate. 
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Un jucător important al clubului Kadima a fost Gheorghe Tóth Bedö, care s-a transferat 

apoi la echipa Chinezul.  

În perioada 1919-1948 a funcționat în Timișoara Liceul Israelit. Profesorii din cadrul 

liceului și-au pus o puternică 

amprentă asupra sutelor de elevi 

evrei timișoreni, în special în 

perioada dinaintea și din timpul 

celui de-al Doilea Război 

Mondial.  

Au fost aduși cei mai buni 

profesori, unii dintre ei somități în 

domeniu, școala devenind în 

acele vremuri cumplite un adăpost social și cultural al tinerilor evrei.  

Acest liceu a funcționat și ca „incubator‟ și în domeniul sportului, fiind locul de unde s-au 

lansat numeroși sportivi evrei activi mai apoi în cadrul Kadima, Elöre, ILSA, Chinezul, Ripensia. 

În acest context poate fi amintită campioana Angelica Rozeanu, care a activat timp de câțiva ani 

ca profesoară de sport la acest liceu, sub îndrumarea sa profesională prinzând aripi mulți sportivi 

timișoreni. Conducerea liceului a făcut mari eforturi pentru a compensa lipsa, timp de 5 ani, a 

educației sportive în liceu. Din acest motiv, Angelica Rozeanu, viitoarea campioană mondială, de 

șase ori, la tenis de masă și premiată de 18 ori la diverse concursuri internaționale, a fost invitată 

să predea această disciplină tinerilor evrei. Cu doar câțiva ani mai mare decât elevii săi, Angelica 
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Rozeanu le-a insuflat acestora pasiunea pentru sport și pentru activitățile fizice, deschizându-le 

astfel o lume nouă.  

Legile rasiale din acea perioadă au interzis elevilor evrei frecventarea școlilor de stat, astfel 

a apărut necesitatea unei puternice organizări a învățământului evreiesc în acele condiții grele. 

În 1936 Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice a dat un decret prin care se interziceau studiile 

religioase pentru elevii evrei în cadrul școlilor de stat. La 29 august 1940, guvernul Gigurtu a 

limitat la 6% accesul evreilor în școli medii și universități.  

Câteva luni mai târziu, decretul-lege din 11 octombrie 1940 a interzis prezența tuturor 

elevilor evrei în școlile de stat, care au avut  posibilitatea să frecventeze însă școli primare și 

secundare israelite particulare, în care elevii şi profesorii era în exclusivitate evrei. Astfel, Liceul 

Israelit a putut să-și continue activitatea și în perioada antonesciană, şi să preimească elevii excluși 

din alte școli. 

 În toamna anului 1940 clădirea liceului a fost rechiziționată. În 1941  spitalul militar 

german s-a instalat în interiorul liceului. 

 

Una din personalitățile importante ale fotbalului timișorean a fost Dionisie Balazs, care a 

făcut parte din conducerea clubului Kadima, apoi din cea a cluburilor Chinezul și Ripensia. Alte 

nume remarcabile din cadrul Kadima au fost: Eugen Berger, Dr. Francisc Holtzer, Dr. Eugen Hiller 

În 1934 echipa de fotbal Kadima a reușit să câștige câteva meciuri, performanțe menționate 

în presa de limbă maghiară din acea perioadă, care lăuda și încuraja tânăra echipă. 

  

În cadrul Kadima se practica și boxul, unul din cei mai importanți pugiliști fiind Rudi 

Schwartz.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1936
https://ro.wikipedia.org/wiki/29_august
https://ro.wikipedia.org/wiki/1940
https://ro.wikipedia.org/wiki/Guvernul_Ion_Gigurtu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Liceu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Universitate
https://ro.wikipedia.org/wiki/11_octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1940
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 Echipa de box a participat la campionatele regionale unde a repurtat succese remarcabile. 

Din acest motiv, echipa de box a Kadima, deși tânără, nou înființată, a solicitat admiterea în 

Asociația de box și, deși conform regulamentului avea dreptul să o facă doar după trei luni de 

funcționare, conducerea regiunii a intervenit,  iar cererea a fost acceptată. 

 

La începutul anilor ’30, Kadima a organizat o competiție internațională de ping-pong la 

Timișoara, care s-a bucurat de mult succes. 

Unul din jucătorii remarcabili de tenis de masă care și-a început cariera în cadrul Kadima 

a fost Toma Reiter, care avea să devină campion în anii de după război, devenind Maestru al 

Sportului la sfârșitul anilor ‘50. După retragerea din activitatea competițională a profesat ca 

cercetător în domeniul biochimiei. În paralel, a contribuit la pregătirea sportivilor din loturile 

naţionale de tenis de masă ca antrenor-jucător şi antrenor secund. A absolvit Liceul Comercial 

Israelit din Timișoara. A fost multiplu campion național, repurtând succese deosebite în 

competițiile interne. A reprezentat România și in competiții internaționale. A fost campion național 

al României la tenis de masă în 1953 şi 1955. A obținut medalia de bronz la Campionatele 

Mondiale de Tenis de Masă la dublu mixt, împreună cu Ella Zeler-Constantinescu, și ea originară 

din Timișoara.  

 În 1954 a publicat, împreună cu Victor Marcu, prima lucrare despre tenisul de masă din 

România după război.  

 

Alexandru „Elek” Schwartz, cel care a antrenat timp de șapte ani 

selecționata de fotbal a Olandei, și-a început cariera la clubul 

Kadima din Timișoara. A jucat și la CA Timișoara. În 1932 s-a 

transferat în Franța, la FC Hyères, unde a jucat în câteva echipe. În 

1936 a jucat la Strasbourg unde a reușit să obțină și cele mai bune 

performanțe din cariera de jucător: a fost titular în finala Cupei 

Franței, în 1937, pierdută însă de Strasbourg în fața lui Sochaux. A 

jucat și la alte echipe din Franța, inclusiv la echipa pariziană Red 

Star Olympique unde a evoluat timp de un sezon și cu care a 

promovat în prima divizie.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/FC_Hy%C3%A8res
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În 1939, la vârsta de 30 de ani, a devenit antrenor de fotbal. În lunga sa activitate a antrenat 

numeroase echipe, dintre care AS Cannes, Benfica Lisabona, FC Porto, Monaco, Sparta 

Rotterdam, SR Haguenau și, timp de 49 de meciuri, echipa națională a Olandei (până în 1964).  

În 1964-65 a antrenat echipa portugheză SL Benfica, în care juca legendarul Eusébio. În 

timpul conducerii lui Schwartz, Benfica a câștigat campionatul Portugaliei. 

În ultimii ani ai vieții Schwartz s-a stabilit la Haguenau, de unde provenea soția sa, și s-a 

dedicat picturii și istoriei artelor. A participat la câteva expoziții în Alsacia.  

Alexandru „Elek” Schwartz a murit la Haguenau in anul 2000 la vârsta de 91 ani.   

 

*** 
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