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UN NOU MEMORIAL EVREIESC PENTRU ORADEA
Acest document reprezintãpropunereade realizare aunui monument comemorativ în Oradea,
creat în amintireacontribuþiilor ºi destinului cetãþenilor evrei ai oraºului, deportaþi la
Auschwitz între zilele de 25 mai - 3 iunie 1944.
Memorialul vafi proiectat în aºafel încât sãfie binevenit pentru toþi locuitorii oraºului.
Echilibrat, prin modul sãu de abordare acomunicãrii evenimentel or relevante ale trecutului,
memorialul varecunoaºte adevãruri dificile, promovând în acelaºi timp contemplareaºi
înþelegereamultor aspecte pozitive din istoriaoraºului. Vaatrage atenþiaasupraacelor
instituþii, din trecut precum ºi din prezent, care au fost drept rezultante ale eforturilor
populaþiei evreieºti lucrând în armonie cu vecinii ei.
Î nainteacelui de al DoileaRãzboi Mondial au trãit în oraº aproximativ 90.000 de persoane, o
treime a lor fiind evrei. Foarte activ prin diversitatea lui, oraºul aprosperat datorând mult
celei care afost probabil ceamai activãcomunitate evreiascãdin regiune din punct de vedere
comercial ºi cultural.
Astãzi existând numai câtevasute de locuitori evrei în Oradea, memorialul propus vafi
realizat pentru toþi locuitorii oraºului, în special pentru tineret ºi familii, caun loc pentru a
petrece timpul liber într-un cadru vibrant, pozitiv, presãrat cu aspecte ale trecutului oraºului
lor. Vafi în acelaºi timp o nouãatracþie pentru turiºti, jurnaliºti ºi alte grupuri, rezultând în
multe beneficii de lungãduratãpentru Oradea.

Suport pentru proiect
Efortul realizãrii noului monument afost iniþiat de un comitet format din cetãþeni nord
americani legaþi strâns de oraºul Oradea. T rei membrii ai comitetului s-au nãscut laOradeaºi
au emigrat de acolo cu familia lor în anii 1960. Al patrulea membru a stat doi ani de zile
recent laOradeaîn calitate de voluntar în cadrul organizaþiei Peace Corps. Î n afarãde
convorbiri telefonice ºi corespondenþã, membrii au vizitat oraºul de trei ori în ultimii doi ani
ºi s-au întâlnit cu numeroase persoane ºi organizaþii pentru adiscutaideeamemorialului. S -a

constatat cu aceste ocazii cãexistãsusþinere pentru acest proiect din pãrþi diverse, inclusiv
Comunitatea Evreiascãdin Oradea(CEO), FederaþiaEvreilor din România(FER), autoritãþi
municipale locale ºi judeþene, muzeul orãºenesc, conducãtori ai cultelor religioase de
denominaþii diferite, profesori, artiºti ºi comunitãþi locale.
Realizarea proiectului se prevede a fi un parteneriat între Municipalitate ºi CEO, ºi salutãm
posibilitateaparteneriatelor cu alte instituþii.

F inanþar ea
Responsabilitateafinanciarãpentru proiectarea, dezvoltareaºi realizareamemorialului vafi
preluatãde cãtre L empert Family Foundation (L FF), o organizaþie nonprofit din SUA, fondatã
de Dl. Norbert L empert in 1998. Aceastãfundaþie privatãºi-a primit Certificatul de
Î ncorporare de laStatul New Y ork sub secþia402 alegii Not-for-Profit Corporation Law, cu
prevedere de Recognition of Exemption sub secþia501(c)(3) al departamentului I nternal
Revenue.
L FF, lucrând cu Comitetul de Coordonare al Proiectului(CCP), planificãasolicitasuport
inclusiv, dar nu limitat lacel financiar, de lacomunitateainternaþionalãºi în particular dela
ceaaemigranþilor orãdeni care trãiesc în numãr mare în Americade Nord, Europaºi I srael.
L FF îºi asumaresponsabilitate pentru conceptualizareaproiectului ºi producþiaunui film
documentar care sãarate pas cu pas derulareaconstrucþiei noului monument comemorativ
evreiesc din Oradea, eforturile depuse pentru construcþialui ºi istoriacare stãlabaza
necesitãþii unui asemeneamemorial. Î ntrunirile, evenimentele, etc., descrise mai jos vor fi
filmate pentru afi folosite în producþiadocumentarului.

Amplasament
Î n urmamai multor amplasamente posibile vizitate ºi luate în considerare, Comitetul de
Coordonare propune canoul memorial sãfie amplasat în parteade Est aparcului Bãlcescu descriereaexactãºi hartapertinentãurmând afi furnizatede cãtre autoritateamunicipalã.
Am gãsit acest amplasament propriu din mai multe motive, urmãtoarele fiind cele de bazã:
1. Este situat în vecinãtateaunor locuri importante pentru populaþiaorãºeneascãîn general ºi
în mod particular pentru copii din cauzaproximitãþii parcului Bãlcescu, aGrãdinii Z oologice

ºi aunei baze sportive.
2. Din punct de vedere istoric, populaþiaevreiascãafost deportatãîntr-o perioada de zece zile
între lunile mai ºi iunie 1944 din acest loc, în trenuri de marfã, ºinele ex
i stând ºi vizibile încã
laoraactualãsub þevile de termoficare. Î n parte, aceste ºine ar puteafi încorporate în
proiectul memorialului.
3. Comparativ cu alte amplasamente discutate, un monument plasat în acest loc nu va face
concurenþãpentru atenþiavizitatorilor faþãde alte atracþii din vecinãtate.

Procesul
Dupaaprobareaacestei propuneri de cãtre Consiliul L ocal al municipiului Oradea, prevedem
urmãtorii paºi necesari pentru realizareaproiectului:
Se va stabili un Parteneriat Oficial intre: CEO, Municipalitate, CCP/L FF ºi potentiale instituþii
de interes. Fiecare membru al parteneriatului vaavea un reprezentant care sãserveascãpentru
menþinerealegãturilor de comunicare. Bugetul proiectului, sarcinile specifice, etapele ºi
responsabilitãþile vor fi discutate în cadrul unor întâlniri/conferinþe telefonice ale partenerilor.
Parteneriatul vastabili un plan cu toþi paºii care trebuie fãcuþi pentru caproiectul sãse
termine în iunie 2004.
Pentru asatisface toate condiþiile, inclusiv ºi cele lega
le prevãzute de SUA ºi Româniaprivind
transferul internaþional de fonduri ºi alte probleme administrative, fundaþiaL FF vaacþiona
prin :
(a) astabili o relaþie cu un NGO existent în Oradea, ori
(b) acreao fundaþie sorãîn Oradea;
CCP vapregãti pentru publicare în ziarele din Oradeao scrisoare deschisãcare vaprezenta
noul parteneriat creat între CEO, Municipalitate ºi L FF cu scopul de arealizanoul memorial.
Scrisoareavafi aprobatãºi semnatãde fiecare din aceºti parteneri. Aceastãscrisoareva fi
folositãde cãtre CCP ºi pentru solicitareade suport pentru proiect din parteacomunitãþii
internaþionale.
Parteneriatul vaîntocmi un plan pentru (a) promovareaunui concurs de proiecte ºi luarea
mãsurilor pentru calaacestasãparticipe persoane calificate ºi pentru (b) stabilireaunui juriu
arbitrar pentru evaluarealucrãrilor ºi alegereaproiectului câºtigãtor.

CCP vapregãti pentru aprobareade catre parteneri o MapãaMemorialului pe I nternet, care
sãfie utilizatãde persoanele ºi organizaþile participante la concursul de proiecte pentru
memorial. Acestãpaginãweb vacuprinde descrieri istorice, fotografii, texte ºi alte obiecte de
epocã.
Paginaweb vaputeafi accesatãde participanþii laconcurs; se vor întocmi proiecte care vor fi
prezentate Parteneriatului; Juriul vadecide iar Parteneriatul vaaprobaaceastãdecizie.
Realizareacompletãaansamblului trebuie astfel planificatãîncât dezvelireaMemorialului prevãzutãpentru a60-aaniversare adeportãrilor - sãpoatãfi fãcutãîn lunile mai ori iunie
2004.
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