ANDREA-JULIKA GHIŢĂ (n. SZÉKELY)
Studii: Facultatea de Fizică, studii aprofundate de Fizica Corpului Solid, masterat în jurnalistică
Locuri de muncă: Centrul Teritorial de Calcul Cluj (programator); Universitatea Tehnică (cadru
didactic la Catedra de Fizică), realizator de televiziune (TVR)
Cine sunt?
Fiica a doi supravieţuitori ai Holocaustului. Mi-am pierdut bunicii la Auschwitz. Sunt evreică
ardeleană, născută la Cluj. M-am format într-un spaţiu multicultural, cu respect şi deschidere
faţă de toate naţionalităţile şi confesiunile conlocuitoare. Lupt împotriva antisemitismului şi
negaţionismului.
Candidez pentru un loc în Comitetul de Conducere sub semnul mai multor
cuvinte cheie:
PREGĂTIRE
Sunt absolvanta cursurilor pentru liderii organizaţiilor evreieşti JDC-Ierusalim în 2003 şi 2004
EXPERIENŢĂ
- membră în Comitetul de Conducere al Comunităţii Cluj 2010-2018
- membră a Consiliului de Conducere FCER 2010- până în prezent
INIŢIATIVE
-

seria de simpozioane File de istorie a evreimii clujene, în colaborare cu Robert Schwartz,
Andrei Zador şi prof. Ladisalu Gyémánt

- întâlnirea cu minoritatea armeană Între prieteni, împreună cu dl. Ioan Esztegár,
preşedintele UAR Gherla
- crearea Complexului Horea (ideea i-a aparţinut regretatului Vasile Grunea) – în
colaborare cu Robert Schwartz şi Andrei Zador
REALIZĂRI
- elaborarea proiectelor de finanţare a simpozioanelor internaţionale File din istoria
evreimii clujene 2015, 2016, 2017, cu tot ceea ce implică această activitate şi
participarea la organizarea lor.
- adunarea materialelor, lecturarea şi traducerea unor articole ştiinţifice din volumele File
din istoria evreimii clujene: 2014, 2015, 2016, 2017

- elaborarea proiectelor pentru întâlnirile armeano-evreieşti organizate la Cluj: 2014,
2016
- organizarea mai multor sărbători de TuBişvat, în colaborare cu Judith Vári
- meditizarea activităţilor Comunităţii Evreieşti Cluj, ale formaţiei Mazel Tov şi a Corului
Şira Hadaşa, în presa audiovizuală (TVR Cluj, TVR3) şi scrisă: Realitatea Evreiască,
Jurnalul Săptămânii (Israel) şi https://baabel.ro
- participarea la dezbateri privitoare la antisemitism şi negaţionism
PROIECTE
- continuarea organizării simpozioanelor internaţionale File din istoria evreimii clujene.
Am elaborat proiectul pentru finanţarea ediţiei 2019, care este depus la Primăria ClujNapoca.
- participarea la organizarea mediatecii viitorului muzeu din Complexul Horea.
- continuarea organizării întâlnirilor Între Prieteni cu comunitatea armeană şi cu invitarea
altor comunităţi minoritare
DEVIZA MEA
ÎN SLUJBA COMUNITĂŢII, pentru ÎNFĂPTUIREA PROIECTELOR ÎNCEPUTE!
Susţin realegerea d-lui dr. ROBERT SCHWARTZ în funcţia de preşedinte. Cred că numai
astfel putem desăvârşi cel mai important proiect: renovarea Templului Memorial al
Deportaţilor şi amenajarea Complexului Comunitar

