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LEGĂTURA CU VIAȚA ȘI CULTURA EVREIASCĂ DIN CLUJ
Atât părinții mei, dr. Lőwy Carol și Lőwy Mariana-Elena (născută
Naschitz), cât și eu am fost membrii Comunității Evreilor din Cluj
încă din anii 1970. De când mă știu am fost preocupat de tradiția
evreiască și de istoria evreilor, mai ales a comunității din Cluj.
Această preocupare s-a concretizat în elaborarea și publicarea a trei cărți monografice
despre istoria evreilor din Cluj și tragedia Holocaustului: De la Fabrica de cărămidă, la
vagoanele de vite (1998); De la Calvaria, la tragedie (2005); Steaua galbenă la Cluj
(2017). Chiar și în perioada în care am lucrat în SUA, am urmărit îndeaproape
desfășurarea vieții evreiești din Cluj, am continuat să fiu membru cotizant al Comunității
Evreilor Cluj și am participat la toate edițiile simpozionului File din istoria evreimii clujene
(2011-2017) cu lucrări despre istoria comunității, apărute în volumele aferente acestor
ediții. Am elaborat patru capitole privitoare (Bihor, Bistrița-Năsăud, Satu Mare și Sălaj)
din Enciclopedia Geografică a Holocaustului din Ungaria, editată de Randolph L.
Braham.
Doresc să fiu ales în Comitetul de Conducere al Comunității Evreilor Cluj întrucât
consider că atât fundalul familial, cât și experiența și activitatea mea de până acum, pot
aduce valoare adăugată vieții comunitare și culturale clujene. În acest scop am donat
Comunității Evreilor Cluj biblioteca mea personală pe tematica Holocaustului (peste
2000 de volume, din care multe rarități), colecția mea de CD-uri de muzică clasică (circa
o mie de discuri) care au ajuns la Cluj și sunt depozitate în vederea amplasării în noul
centru comunitar. În același timp am obținut acordul de principiu al scriitorului parizian
Adam Biró, pentru donarea colecției sale unice de tablouri ale pictorului martir József
Biró, exponent al școlii de la Baia Mare, urmând să constituie o expoziție permanentă la
Muzeul Evreiesc din Cluj. Am părăsit Statele Unite în 2017 și sunt stabilit la Cluj.
Deviza mea: menținerea tradițiilor religioase, deschidere culturală, colaborare
interetnică și comemorarea trecutului evreimii clujene.

