Memoriu
26 ianuarie 2004
În aten ia:
Partenerilor în proiectul de p strare a memoriei Comunit ii Evreie ti din Oradea:
D-nul Petru Filip, Primar al ora ului Oradea
D-nul Andrei Luncan, Arhitect ef al ora ului Oradea
D-nul Dr. Aurel Chiriac, Director al Muzeului

rii Cri urilor

D-nul Felix Koppelman, Pre edinte al Comunit ii Evreie ti din Oradea
D-nul Sivan i D-nul Benedek, Federa ia Comunit ilor Evreie ti, Bucure ti
De la:
Funda ia Familiei Lempert (FFL)
Comitetul Director, P strarea Istoriei Comunit ii Evreie ti din Oradea
Consilierii proiectului
Subiect:
P strarea Istoriei Comunit ii Evreie ti din Oradea: Modific ri aduse Planului Original
=======================================================================
De ce s facem modific ri?
FFL i comitetul director al proiectului s-au consultat cu diverse grupuri i persoane fizice, inclusiv
cet eni ai ora ului Oradea în cursul recentei vizite din noiembrie, i am ajuns la concluzia c (1)
unele aspecte ale planului ini ial pot duce la întârzieri i la rezultate incerte i (2) s-ar putea ca
priorit ile planului original s nu se potriveasc a a cum ar trebui cu priorit ile Comunit ii
Evreie ti din Oradea, precum i cu cele ale emigran ilor or deni din întreaga lume.
În ultimele cinci, luni am comunicat intens cu p r ile interesate. inând cont de ceea ce am
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înv a, acum lucr m la modificarea planific rii noastre,.
Suntem încrez tori c noul nostru plan va satisface mai bine interesele tuturor p r ilor, incluzând
în primul rând i înainte de toate, interesele tuturor partenerilor no tri din Oradea i, într-un sens
mai larg, cet enii ora ului Oradea. Avem acum o în elegere mai exact a acetor interese, pentru
fiecare dintre parteneri, i avem încrederea c planul nostru rev zut, din cauz c este mai
fezabil i mai divers, va ob ine mai mult sus inere (atât moral cât i financiar ) din partea unor
organiza ii i persoane fizice din America de Nord, Israel i Europa.
O mai bun reflectare a nevoilor sus in torilor no tri
Întâlnirile de la Oradea, noiembrie 2003
D-nul Primar Filip i D-nul Arhitect ef Luncan - - a a cum rezult din însemn rile întâlnirilor
(întocmite de FFL în noiembrie 2003), D-nul Primar Filip a f cut urm toarele observa ii: deciziile
cheie trebuie f cute de finan atorul proiectului, adic FFL; trebuie clar precizate scopurile i ce se
a teapt de la proiect; proiectul monumentului va trebui s fie aprobat de Comisia de Urbanism;
Inspectorul ef al Inspectoratului Jude ean pentru Cultur va fi implicat în proces; ora ul poate
ajuta în g sirea unor firme de construc ii locale.
Lideri ai Comunit ii Evreie ti – pe lâng D-nul Koppelman, ne-am mai întâlnit cu D-nul Sivan i
D-nul Benedek de la Federa ia din Bucure ti.
Membrii ai Comunit ii Evreie ti, apar inând tuturor celor trei genera ii.
Ziari ti din Oradea i al i cet eni.
“Oameni de pe strad ” – am luat în jur de 15 interviuri, cele mai multe în limba român , de la
persoane, inclusiv cupluri, pe str zile Oradiei. În cadrul interviurilor am pus întreb ri legate de
proiectele noastre. A existat un consens în privin a faptului c un nou monument pentru cinstirea
Comunit ii Evreie ti este o ac iune important

i valoroas .

Articole i reportaje în mijloacele mass media locale (ziare, radio, TV)
Întâlniri avute la Muzeului Memorial al Holocaustului din SUA, Septembrie- Octombrie 2003
Ne-am întâlnit cu directori departamentelor de Studii Avansate, Colec ii i Eviden e.
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Programul adresat emigran ilor or deni, în derulare din octombrie 2003
Programul nostru se adreseaz emigran ilor din America de Nord, Israel i Europa.
Muzeul Memorial al Holocaustului din SUA a trimis la 600 de supravie uitori din Oradea existen i
în eviden ele lor scrisoarea noastr cuprinzând eforturile f cute de noi.
Am trimis mesaje e-mail la 170 de emigran i pentru a discuta despre proiectele noastre.
Pagina noastr de Internet (www.nlempert.org) a func ionat din noiembrie anul trecut i pân în
prezent a avut 1.600 de vizitatori.
Pe lâng cei patru membri ai comitetului director, avem patru consilieri oficiali ai proiectului i în
ultima vreme au fost i alte persoane care s-au interesat activ de progresele noastre.
Eforturile noastre au fost prezentate de mass media din Israel: au ap rut dou articole în pres

i

un reportaj la televiziunea israelian .
Am realizat o baz de sus inere puternic pentru scopurile noastre printre emigran i or deni; cu
toate c exist diferen e de opinii cu privire la elementele specifice i priorit ile planului nostru,
exist un consens total în ceea ce prive te scopul nostru de a ajuta la p strarea memoriei
Comunit ii Evreie ti din Oradea într-un mod care s contrubuie la cre terea interesului din
partea conduc torilor i ai cet enilor ora ului.
Modul nostru de gândire a fost influen at i de faptul c în perioada 13-15 mai 2005 va avea loc
un eveniment important, i anume întâlnirea Emigran ilor Evrei Or deni.
Ra iunile ce stau la baza Planului Modificat
Planul original al memorialului nu se potrive te bine cu nevoile i priorit ile constatate
P r ile interesate, atât în România cât i în afara ei, consider c exist c i mai bune pentru
p strarea Comunit ii Evreie ti i a memoriei ei decât concentrarea resurselor disponibile spre un
nou monument. Am discutat i am aflat multe despre diverse priorit i, ca de exemplu: renovarea
Sinagogii Ortodexe; oprirea deterior rii Sinagogii Neologe; crearea unui muzeu/centru
educa ional prin care s se asigure o în elegere mai profund a istoriei i culturii relevante.
Amplasamentul aprobat pentru monument na te controverse
Am fost bucuro i s afl m de decizia Consiliului Local (27 aug., 2003) prin care a aprobat
amplasamentul din apropierea Parcului B lcescu, care a fost propus de D-nul Luncan i despre
care noi am spus c ar putea fi ideal. Totu i, pe parcursul întâlnirilor pe care le-am avut la
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Oradea (10-12 nov., 2003), au ie it la iveal numeroase i diverse temeri. Am aflat c :
Federa ia Comunit ilor Evreie ti din Bucure ti nu consider construc ia unui nou monument
în Oradea ca fiind un proiect de o maxim prioritate în compara ie cu alte nevoi care au
leg tur cu Comunitatea Evreiasc de acolo.
În timp ce în cadrul Comunit ii Evreie ti sunt numero i sus in tori ai ideii unui nou
monument în ora ul lor, mul i dintre ei nu consider amplasamentul aprobat ca fiind ideal. Au
fost exprimate urm toarele temeri: existen a în apropierea amplasamentului a unor locuri
precum un stadion i gr dina zoologic fac ca acesta s nu fie corespunz tor, comiterea
unor acte de vandalism fiind, de asemenea, amintit ca o posibil problem .
Unii i-au exprimat p rerea c un amplasament mai central pentru un nou monument ar servi
mai bine interesele turistice i de rela ii publice. Posibile alte amplasamente amintite au fost
unele zone din apropierea Sinagogii Neologe; cele dou zone din interiorul Parcului B lcescu
propuse de D-nul Luncan în luna mai 2003; alte posibile amplasamente ce urmeaz a fi
identificate.
Concursul de proiecte s-ar putea s nu produc un rezultat mul umitor într-un interval de
timp realistic
Am analizat în profunzime fezabiliatea organiz rii unui concurs de proiecte i ansele unui
rezultat satisf c tor într-un interval de timp realistic.
Studiind procesul concursului de proiecte pentru crearea unui monument care s comemoreze
vie ile pierdute pe 9 septembrie 2001 la New York, am constatat c un astfel de concurs poate fi
un proces complex, costisitor i dificil, care s aib ca rezultat proiecte de care mul i sus in tori
s fie nemul umi i.
Am luat leg tura i cu persoane de la Muzeul Memorial al Holocaustului din SUA i am aflat
despre experien ele lor în domeniul concursurilor de proiecte. i în acest caz am auzit despre
exemple de concursuri care au produs dezam gire i controverse, înso ite de întârzieri
considerabile i dep

iri de costuri.

Care este menirea planului modificat?
S îndeplineasc cerin ele declara iei de misiune (vezi anexa pentru declara ia de misiune)
S atrag mai mult sus inere (moral

i financiar ) decât planul curent.
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Elemente ale planului modificat
Aprob ri
FFL lucreaz cu consilierii i antreprenorii s i la anumite aspecte ale planului monumentului i la
alte planuri prezentate mai jos i dorim s prezent m materialele realizate (planuri,
încadrarea în timp, bugete, specifica ii tehnice, etc.) spre aprobare fiec ruia dintre partenerii
no tri. În viziunea noastr , propunerile noastre trebuie s serveasc nevoile fiec ruia din
partenerii no tri i, ca urmare, trebuie s primim aprobare pentru fiecare din aceste proiecte
pentru a putea merge mai departe.

Memorialul Nou
Finan are
FFL are în vedere acoperirea tuturor cheltuielilor legate de proiectarea i construirea noului
monument. În elegând priorit ile exprimate de Comunitatea Evreilor din Oradea i opiniile
exprimate de emigran i or deni, FFL nu are în vedere strângerea de fonduri pentru acest proiect;
ea î i va concentra eforturile de strângere de fonduri spre beneficiul altor elemente ale planului
(vezi mai jos).
Proiectare i Construc ie
FFL, în colaborare cu Comitetul Director (CD) i consilierii proiectului, este în plin proces de
finalizare a unor propuneri de proiecte care au fost întocmite de FFL i designerii s i, arti ti
grafici, i consultan i, inclusiv arhitec i i ingineri. Rezultatele acestor eforturi se vor materializa în
specifica ii tehnice, plan e, vizualiz ri grafice i 3-D i materiale anexe, care vor fi prezentate
pentru evaluare partenerilor din România. Dorim s prezent m aceste materiale partenerilor
no tri în Oradea, în cadrul unor întâlniri pe care am dori s le planific m la o dat convenabil în
luna aprilie a acestui an. Speran a noastr este s ob inem acordul partenerilor no tri cu privire la
proiect i s începem discu iile cu privire la construirea monumentului de c tre firme
recomandate de D-nul Primar Filip, conform celor discutate în cadrul întâlnirii recente pe care am
avut-o cu Domnia sa.
Amplasament
Dup cum am mai men ionat, amplasamentul propus de ora , lâng Parcului B lcescu, cel care a
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fost cerut de c tre FFL i aprobat de Consiliul Local, se dovede te a fi sursa unor controverse
care rezult din faptul c este aprope de anumite alte locuri i din temeri legate de acte de
vandalism.
Între inere i siguran
Deoarece s-au formulat unele temeri cu privire la între inerea i siguran a noului monument, am
dori s

tim propunerile fiec ruia dintre partenerii no tri cu privire la modul de a asigura

protejarea activ

a lucr rii.

Timp de execu ie
În viziunea noastr , noul monument va fi terminat pân în luna mai 2005, sau, cel pu in, se va
ajunge pân la acea dat la un punct care s permit t ierea panglicii de inaugurare.
Centru Educa ional/Muzeu
Descriere
În ultimii ani, s-au purtat discu ii, în care au fost implicate atât persoane fizice cât i institu ii din
România, despre crearea unui centru educa ional i a unui muzeu; FFL a discutat recent cu
directori ai Muzeului Memorial al Holocaustului din SUA (USHMM) despre ideea cre rii unui
muzeu bine dotat i a unui centru educa ional care s prezinte (a) istoria comunit ii evreie ti din
Oradea, de la începuturile ce au avut loc cu sute de ani în urm

i pân în ziua de azi, i, într-un

sens mai larg, (b) istoria comunit ii evreie ti din întreaga Transilvanie i Românie.
Dat fiind constituirea recent a comisiei interna ionale pentru stabilirea istoriei reale, precum i
contextul rezultat în urma unor alte evenimente recente, consider m c este un moment excelent
pentru realizarea acestui proiect în Oradea.
USHMM a confirmat c va sus ine eforturile noastre prin oferirea de materiale i informa ii pentru
noul centru educa ional. În momentul de fa , c ut m modalit i de a lua leg tura cu Yad
Vashem, muzeul Holocaustului din Ierusalim. Suntem convin i c

i Yad Vashem ne va ajuta s

strângem materiale pentru noul centru educa ional.
Despre proiectul centrului educa ional am discutat cu D-nul Koppelman i D-nul Chiriac în cadrul
întâlnirilor avute în noiembrie 2003.
Finan are
FFL va acoperi cheltuielile legate de pornirea acestui proiect, inclusiv costurile legate de
furnizarea de materiale pentru func ionarea centrului în primele 12 luni i cele legate de
strângerea de fonduri în aceste 12 luni.
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Am dori s discut m cu partenerii no tri despre cum ar putea fi finan at func ionarea institu iei
pe termen lung.
Con inut/exponate
FFL are în vedere constituirea unui “consiliu de administra ie” care va fi format din istorici
recunoscu i i speciali ti. Vom contacta i cere ajutorul D-nei Dr. Terez Mozes, al Prof. Randolph
Braham i Dr. Radu Ioanid, cu care ne-am consultat i pân în prezent. Vom lua leg tura i cu
alte persoane, ca de exemplu Elie Weisel, precum i cu institu ii importante, ca de exexplu
USHMM, Yad Vashem, Bnai Brith, ADL, etc.
Ne vom consulta i cu lideri or deni, inclusiv cu reprezentan i de seam ai cultelor religioase,
arti ti, reprezentan i ai lumii academice, etc.
Sediu
Am discutat despre posibilitatea de a renova i transforma sinagoga de pe Str. Independen ei,
care este în prezent închiriat de o societate comercial , într-un muzeu/centru educa ional.
Aceasta ar putea fi un sediu corespunz tor pe termen lung; renovarea ei i transformarea ei în
mod corespunz tor face obiectul unui proiect costisitor i de durat , proiect în care FFL ar putea
s fie partener dar aceasta ar fi obiectul unui pachet separat de planuri i proiecte.
Suntem deschi i fa

de eventualele propuneri ale partenerilor no tri cu privire la alte sedii, care

ar putea ad posti Centrul temporar, pe perioda cât sediul permanent pentru el este preg tit pe
baza acelui pachet separat de planuri i proiecte.
Timp de execu ie
În viziunea noastr , numeroase elemente ale noii institu ii vor fi realizate pân în mai 2005.

Burse educa ionale
Despre ce este vorba?
Am dori s lucr m cu partenerii no tri i cu Universitatea din Oradea la întocmirea unui ghid
privind acordarea a cel mult patru burse. Scopul acestora ar fi promovarea unei în elegeri mai
profunde a rolului locuitorilor evrei în istoria ora ului Oradea i a Transilvaniei, în general, i
diseminarea acestei în elegeri prin sistemul educa ional i prin mijloacele mass media.
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Patru burse
Propunerea noastr prevede înfiin area a unui num r total de patru burse de un an (cu
posibilitate de extindere pentru înc un an), dup cum urmeaz :
Dou burse pentru profesori de studii sociale sau de istorie care predau în prezent în
Oradea, unul la nivel de clase primare, iar al doilea la nivel de liceu
O burs pentru un student la universitate sau pentru unul care urmeaz studii
postuniversitare
O burs pentru un student de liceu în ultimul an
Finan are
FFL va acoperi cheltuielile legate de pornirea acestui proiect, inclusiv costurile aferente burselor
pentru primele 12 luni ale programului i pentru strângerea de fonduri în aceste 12 luni.
Propuneri privind pa ii urm tori
Le cerem partenerilor no tri s analizeze ideile cuprinse în acest plan rev zut i s ne transmit
întreb rile i sugestiile în scris, direct nou , sau prin D-nul Viorel Lascu, care este reprezentantul
nostru.
Dup ce am c zut de acord în privin a aspectelor generale i dup ce v-a i exprimat aprobarea
privind pornirea proiectelor, am dori s planific m o vizit la Oradea în luna martie sau aprilie
pentru a discuta detalii, specifica ii, bugete, derularea în timp, etc, cu privire la fiecare din cele trei
elemente.
În acel moment vom fi preg ti i s facem primele investi ii în fiecare dintre programe, prin canale
financiare corespunz toare, pentru ca lucrurile s poat demara la Oradea.
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