FAPTE, NU VORBE!

Subsemnatul KLEIN ANDREI (Avraham Ben Zelig) cetățean român și israelian,
cu domiciliul stabil în Cluj. Născut la 1 aprilie 1942 din ambii părinți evrei, în lagărul
Moghilev Podolski,Transnistria. Vorbesc, citesc și scriu în Română, Maghiară și
Ebraică.
Sunt vechi membru cotizant al Comunităţii Evreieşti Cluj Napoca.
La data reîntoarcerea din Israel, am vrut să particip activ în viaţa comunitară dar am
fost respins de unii, care au considerat că fiind chiriaş important al Comunităţii
Evreieşti Cluj Napoca, e mai bine să particip doar ca simplu enoriaş. Când nu am fost
plecat din ţară am participat la toate comemorările, sărbători, diferite întâlniri culturale
şi conferinţe organizate de Comunitatea Evreiasca Cluj, Institutul de Iudaistica şi
Istorie Evreiasca “DR. MOSHE CARMILLY” etc.
M-am îngrijit de loc de veci pentru soţia şi pentru mine, cu monument funerar,
în cimitirul de pe str. Şoimilor 1, aproape de mormântul părinţilor mei, (părinţi soţiei
sunt înmormântaţi în Israel)
- Absolvent de liceu, momentan pensionar şi beneficiar şi a legii 189/2000.
- Posed carnet de conducere din 1964 cat. A , 1966 cat. B. ( fără nici un accident)
- Înainte de Alia am fost pe o perioadă scurtă UTC-ist, fără nici o funcţie.
- Nu sunt şi nu am fost nici odată membru în nici un partid politic.
- Fotograf calificat în anul 1963
- Din 1963 căsătorit cu Aliza Klein, născută Kohn Erzsébet.
- În 1965 se naşte băiatul nostru Dani, ceremonia de Brit Mila oficiată de Rabinul
Adler.
- În anul 1970 facem alia în Israel, după ulpan, deschid un studio foto în Natania
(1971-1993)
- În Israel am fost membru activ al asociaţiei comercianţilor din Natania.
- În 1990 am fost ales în colectivul de conducere al asociaţiei comercianţilor din
Natania
- Am participat la întâlnirile periodice cu primarul oraşului Natania, cu conducerea din
Tel-Aviv şi diferiţi parlamentari.
În 27.04.1991 am redobândit cetăţenia Româna la care am fost obligat să
renunţăm la Alia.
În anul 1991cu aprobarea Băncii Naţionale al Israelului, m-am reîntors la Cluj
Napoca ca investitor ( atunci ) străin unde am înfiinţat sc. Kajo srl Import Export. La
înfiinţarea acestei societăţi am depus o scrisoare de recomandare din partea băncii
din Natania, cu care am lucrat începând cu anul 1971.
- Am fost printre primii importatori autorizaţi al produselor AGFA în România, am
deschis mai multe magazine în Cluj Napoca, Oradea, Bistriţa, Gherla.

- Am mai înfiinţat şi sc. Aliand srl şi sc. Optifocus srl cu obiect de activitate de
optică medicală şi import de lentile şi rame de ochelari etc, mai târziu firmele fiind
absorbite de sc Kajo srl.
- În calitate de Director General, am condus un colectiv de zeci de angajaţi (la un
moment dat depăşind 50 de persoane) până în anul 2006 când am închis toate
magazinele. Menţionez că în toată această perioadă în Israel şi nici in România, nu
am fost niciodată dator statului. Controalele efectuate de diferite organe de control mau găsit respectând legile, existând cazuri când în urma unor greşeli, firma a fost
amendată cu mici sume, (dar nici o amendă personală)
- În ultimii ani am participat voluntar la mai multe activităţi in cadrul Comunităţii
Evreilor Cluj Napoca.Cu activitate zilnică la sediul comunităţii, 6 luni am aranjat
pentru arhivare, documente vechi găsite în Sinagogă.
- Am realizat mai multe expoziţii cu teme istorice evreieşti şi israeliene, toate
mediatizate în media scrisă şi televizată.
- În 2014 a fost lansat în limba română cartea mea de succes ”Lea Povestea familiei
mele”
- În 2016 cartea a apărut și în limba maghiară
- În 2017 ambele volume intră în circuitul Bibliotecii Naționale din Israel.
- În 2015 am fost ales reprezentantul zonal Cluj, al Asociației Sioniste din România
- În 2018 am fost reales reprezentantul zonal Cluj, al Asociației Sioniste din România
- În calitate de supraviețuitor,totdeauna am răspuns pozitiv la invitaţiile unor școli și
Universități, la diferite ocazii prezentând diferite aspecte ale Holocaustului.Mai multe
prezentări asemănătoare, au avut loc și la diferite întâlniri cu membrii comunitari. Am
participat la mai multe simpozioane pe tema Holocaustului
- În 28 ianuarie 2019 am primit din partea Președintelui României, domnul Klaus
Iohannis Medalia Naţională „Serviciul Credincios” Clasa a III-a.
Cu toate că nu am studii superioare, cred că prin experienţa şi cunoştinţele
dobândite în România şi Israel, pot şi doresc să fiu util vieţii comunitare, în care scop
depun cererea de a candida la viitoarele alegeri pentru funcţia de membru în
Comitetul de Conducere al Comunităţii Evreieşti din Cluj Napoca.
Cluj Napoca 7.03.2019

Andrei Klein

