
 

 

Comemorarea celor 8.000 de evrei mureșeni deportați la Auschwitz 
 
132.000 de evrei transilvăneni au fost deportați la Auschwitz 
În luna mai 2014 se împlinesc 70 de ani de la  deportarea evreilor din județul 
Mureș, în lagărul de la Auschwitz. 
Din punct de vedere istoric, această imensă dramă, cea mai mare tragedie din 
istoria umanității, își are originile în Dictatul de la Viena din august 1940, prin 
care Transilvania de Nord a fost anexată de Ungaria horthystă. În baza întâlnirii 
din 1944 dintre Hitler și Horthy, Ungaria este ocupată de Germania nazistă, fiind 
declanșată “soluția finală”. 
În luna mai 1944, din responsabilitatea Germaniei naziste și cu deplina colaborare 
a autorităților ungare, 132.000 de evrei din Transilvania de Nord au fost îmbarcați 
în trenuri și deportați spre lagărul de la Auschwitz-Birkenau. 
 
Plăci comemorative în gările din Tîrgu Mureș și Reghin 
În Tîrgu Mureș, evreii  reprezentau, înainte de cel de-al doilea război mondial, 
aproximativ 17% din totalul populației. O mare parte a culturii și civilizației 
orașului Tîrgu Mureș poartă amprenta contribuției populației evreiești. Peste 7.000 
dintre evreii mureșeni nu s-au mai întors de la Auschwitz, fiind victime ale  
soluției finale. 
Institutul Național pentru Studierea Holocaustului “Elie Wiesel” marchează 
momentul deportării evreilor din Transilvania de Nord prin dezvelirea unor plăci 
comemorative pe fațadele gărilor de unde au plecat cei 132.000 de evrei.  
Printre 12 orașe din țară, asemenea plăci comemorative s-au dezvelit astăzi la 
Tîrgu Mureș și Reghin. 
 
Ciprian Dobre: „Trebuie să veghem ca dramele trecutului să nu se repete” 
Președintele Consiliului Județean Mureș, Ciprian Dobre, a fost prezent la 
ceremoniile dedicate acestui moment, prin depunerea unei coroane la 
Monumentul Holocaustului, precum și la dezvelirea plăcii comemorative de la Gara 
Mare, alături de dr. Alexandru Florian, director general al Institutului Național 
Studierea Holocaustului “Elie Wiesel”. 
“Trebuie să învățăm din lecțiile istoriei și să veghem ca dramele trecutului să nu 
se mai repete. În acest an, se împlinesc 70 de ani de la deportarea la  Auschwitz a 
aproape 8.000 de evrei mureșeni. Pentru a marca acest moment, Consiliul 
Județean Mureș, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” al 
Academiei Române și Muzeul Județean Mureș, în colaborare cu Institutul Național 
pentru Studierea Holocaustului “Elie Wiesel” va organiza, la începutul lunii iunie, 
comemorarea victimelor Holocaustului prin organizarea unei conferințe 
internaționale,  al cărei scop este cunoașterea de către  opinia publică a 
evenimentelor dramatice care au dus la  asasinarea evreilor din județul Mureș în 
anii 1944-1945.”, a declarat Ciprian Dobre. 
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