În timpul mandatului dec. 2014 – mar. 2019, conducerea Comunităţii Evreilor Cluj a acordat
o atenţie deosebită organizării evenimentelor culturale care aveau drept obiectiv
promovarea istoriei şi tradiţiei culturale evreieşti la nivelul municipiului Cluj, al ţării şi
internaţional. În acest scop s-a continuat organizarea evenimentelor iniţiate în mandatul
anterior care au dobândit notorietate: Simpozionul File din istoria evreimii clujene şi
întâlnirea dintre Comunitatea Evreilor Cluj şi sucursalele Gherla şi Cluj ale Uniunii Armenilor
din România – Între prieteni. Iniţiatorii şi promotorii celor două evenimente devenite
tradiţionale au fost Andrei Zador şi Andrea Ghiţă care au beneficiat de sprijinul total şi
participarea activă a preşedintelui Robert Schwartz, de girul ştiinţific al istoricului dr. Ladislau
Gyémánt, precum şi de ajutorul substanţial al d-nei Enikő Mátyás, contabil şef al comunităţii
şi al d-rei Orsolya Nagyi. S-au implicat cu entuziasm dl. Andrei Klein, fotograf şi colecţionar,
precum şi formaţiile artistice ale comunităţii: Corul Şira Hadaşa, dirijor prof. Ecaterina
Halmos, şi formaţia de muzică klezmer Mazel Tov, conducător muzical prof. Vasile Socea,
solistă dr. Sulamita Socea. Latura culinară a evenimentelor a beneficiat de dedicaţia şi
profesionalismul familiei Eisikovits (Ofelia şi Ghoerghe) şi al personalului cantinei rituale,
responsabil d-na Mariana Pod. Menţionăm aportului voluntar al d-nelor Tamara Solomon,
Cristina Coldea, Agnes Balogh.
Toate ediţiile simpozionului s-au bucurat de parteneriatul generos al Muzeului Naţional de
Artă Cluj, reprezentat prin directorul său prof. univ. dr. Lucian Nastasă-Kovács
Toate cele trei ediţii ale simpozionului au fost co-finanţate de către Consiliului Municipal
Cluj-Napoca şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, pe baza proiectelor elaborate
de Comunitatea Evreilor Cluj.
Cele trei ediţii ale simpozionului File din istoria evreimii clujene au avut următoarele tematici:
2015: File din istoria evreimii clujene ediţia a IV-a: „Sionismul; organizaţiile de tineret în
viaţa evreiască”. Evenimentul a fost parte din acţiunea de anvergură „Cluj-Napoca 2015 capitala europeană a tineretului”, în parteneriat cu Centrul Cultural Francez din Cluj. Au
participat personalităţi din ţară şi din străinătate, au fost organizate activităţi conexe,
precum: expoziţia de fotografie a Hannei Vári, proiecţia filmului „Robert Régnier, un Om, un
Salvator”, regizor Andrea Ghiţă. Cu acelaşi prilej a fost lansate cele două volume (în limbile
română şi maghiară) conţinând lucrările ştiinţifice prezentate la ediţia a III-a a simpozionului.
2016: File din istoria evreimii clujene ediţia a V-a: „Personalităţi şi instituţii evreieşti din
domeniul medicinii clujene”. Au participat personalităţi din lumea ştiinţifică din ţară şi de
peste hotare, au fost organizate activităţi conexe precum: expoziţia de documente,
instrumentar şi fotografie care au ilustrat contribuţia evreilor la viaţa medicală clujeană, a
fost elaborată o listă completă a medicilor clujeni evrei din perioada 1919-1960, au avut loc
manifestări artistice. Cu acelaşi prilej au fost lansate cele două volume (în limbile română şi
maghiară) conţinând lucrările ştiinţifice prezentate la ediţia a IV-a a simpozionului.

2017. File din istoria evreimii clujene ediţia a VI-a: „Contribuţia întreprinzătorilor evrei la
dezvoltarea economică şi urbanistică a Clujului.” Au participat personalităţi din lumea

ştiinţifică românească şi internaţională şi s-au desfăşurat programe conexe precum: proiecţia
filmului „ Clujul şi moştenirea lui David Sebestyén”, prezentarea şi dezbaterea Listei
întreprinderilor evreieşti din perioada intrebelică, expunerea unor documente şi fotografii
relevante. Cu acelaşi prilej au fost lansate cele două volume (în limbile română şi maghiară)
cuprinzând lucrările ştiinţifice prezentate la ediţia a V-a a simpozionului.
Menţionăm că în ianuarie 2019 a fost elaborat şi depus pentru finanţare, proiectul ediţiai a
VII-a a Simpozionului File din istoria evreimii clujene având o tematică amplă: Comemorarea
a 75 de ani de la deportarea evreilor din Cluj; personalităţi evreieşti din presa, teatrul şi
filmul clujean. Simpozionul se preconizează să aibă loc în 11-12 iunie 2019.
În luna noiembrie a fiecărui an (2015, 2016, 2017, 2018), Comunitatea Evreilor Cluj, în
parteneriat cu Uniunea Armenilor din România, sucursalele Gherla şi Cluj au organizat deja
tradiţionala întâlnire comună desfăşurată sub genericul Între prieteni şi găzduită alternativ
de cei doi parteneri, la Cluj şi la Gherla. În cadrul acestor întâlniri Corul Şira Hadaşa şi
formaţia de muzică Mazel Tov au avut evoluţii remarcabile şi au fost servite mâncăruri
tradiţionale evreieşti.
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