ПРВИ КОРАК КА УРЕЂЕЊУ ЈЕВРЕЈСКОГ ГРОБЉА

Бела Црква.-Белу Цркву су посетили Абрахам Гинзберг, председник „Савеза за
очување јеврејских гробаља Европе“ из Лондона и Георги Аршинов, представник „Иницјативе за
обнову јеврејских гробаља“ из Украјине, као и представници Јеврејске општине Панчево.
До сада су ове организације у Србији обновиле два јеврејска гробља, у Црвенки и
Раткову а сада желе исто да учине у још неким местима у Србији. По доласку у нашу земљу, прво
су посетили Белу Цркву, састали се са вд дир. ЈКП “Белоцрквански комуналац” и обишли
јеврејски део на католичком гробљу.
“Донета је Европска Резолуција о заштити јеврејских гробаља, ја сам председник
комитета за заштиту и водим пројекат у Европи на заштити јеврејских гробаља. Дошли смо да
обиђемо 12 гробаља у Војводини, нека од њих ће бити укључена у програм заштите, у зависности
од донатора. Тренутно не могу да кажем да ли ће се овде радити. За сада сагледавамо
могућности и опције заштите овог гробља. Након подношења извештаја одлучиће се која гробља
ће се радити ове године“, рекао је Рабин Абрахам Гинзберг.
У холокаусту су страдали готово сви јевреји који су живели у Белој Цркви. Неколицина
њих који су успели да се спасу избегли су из земље, а Јеврејска општина Панчево једина је
активна на подручју Јужног Баната.
“Ограђивање јеврејског гробља од немачког био би значајан подухват јер је највише
јевреја страдало управо због немаца староседелаца, у Белој Цркви вероватно чак до 98%.
Уколико се гробље огради тражићемоод Завода за заштиту споменика да се ово гробље заштити
јер нема живих наследника, истиче Давид Монтијас“, председник Јеврејске општине Панчево.
“ЈКП “Белоцрквански комуналац” покушава да заштити католичко гробље које се простире
на три хектара, а велики део је дуги низ деценија неактиван. Одговор је био негативан јер нема
гробова личности од значаја за целу државу. Очистили смо у оквиру јавних радова пред крај
прошле године јеврејско гробље, али због временских услова нисмо успели да остатке однесемо,
па ће радови бити настављени“, рекла је Милица Витомиров, вд директора ЈКП “Белоцрквански
комуналац”.

