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U OVOM BROJU

Вернер КРЕМ,
главни уредник

часописа „Банатер
цајтунг“

ОСУЂЕНИ
НА ПРОМЕНЕ

Интервју

6стр.

Бићемо осуђени на нестанак и
смрт само ако се сами осудимо“ ”

МАЛИ МАЈСТОРИ
ВЕЛИКИХ
РАЧУНА

Школа

10стр.

Вернер КРЕМ,
главни уредник

часописа „Банатер
цајтунг“

ЛАЗАРЕВА СУБОТА

Традиција

18стр.

Срби у Мађарској
обележили пет

година „Српских
недељних новина“

ЗАЈЕДНО ТРАЈЕМО

Сарадња

14стр.

На овим просторима су током
минулих векова излазиле

десетине недељних
и дневних листова

“
”

Српска православна црква
је прославила Врбицу

припремајући се
за највећи хришћански

празник – Ускрс

“
”
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V E S T I

ОБАВЕШТЕЊЕ
Поштовани читаоци, обавештавамо вас

да ће наредни број нашег листа бити
двоброј и појавиће се 25. априла, а да
ће следећи број бити у продаји од 9.
маја. Разлог двоброја и неизлажења
листа јесу нерадни дани поводом
првомајских празника када ни штампарија
ни пошта неће радити.

Уредништво

УСКРШЊИ КОНЦЕРТ И БАЛ У
СРПСКОМ СЕМАРТОНУ

Месна организација Савеза Срба у
Српском Семартону и КУД „Круна“ организују

традиционални
концерт и бал
поводом Ускрса, у
недељу 20. априла
с почетком у 20
часова у Дому
културе „Доситеј
Обрадовић“.

Учествују
уметници-аматери КУД-а „Круна“ заједно са
својим специјалним гостима, Радом
Мирјанићем и Миодрагом Грубачким, са
оркестром и солисткињом Николетом
Власић. Љ.П.С.

КОНЦЕРТ У ХРАМУ СВЕТОГ
САВЕ

Хор Српске саборне цркве у
Темишвару под управом проф. Јоце
Бугарског наступиће у недељу, 20. априла,
на 6. издању
Васкршњег концерта у
Храму Светог Саве у
Београду, који се
одржава са
благословом Његове
Светости патријарха
српског Господина
Иринеја. На
овогодишњем издању
учествоваће 13 хорова. Религиозне текстове
ће читати Милош Биковић, драмски уметник.
Концерт почиње у 21 час (по нашем
времену), уз пренос Радио-телевизије
Србије.

Д. Попов

ДАНИ СРПСКОГ ФИЛМА
У РУМУНИЈИ

Лига румунско-српског пријатељства ће у
периоду 22-24. април организовати у
Букурешту „Дане
српског филма у
Румунији“.
Отварање
манифестације је
предвиђено за
уторак, 22. априла,
у Музеју румунског
сељака (сала
„Хорија Бернеа), с
почетком у 19.00 часова. Љубитељи
филмова ће сваког дана моћи да гледају у
17.00, 19.00 и 21.00 час следеће продукције:
„Кругови“ Срђана Голубовића, „Лед“ Јелене
Бајић-Јочић, „Фалсификатор“ Горана
Марковића, „Одумирање“ Милоша Пушића,
„Љубав долази касније“ Хаџи-Александра
Ђуровића, „Мамарош“ Момчила Мрдаковића
и „Скидање“ Косте Ђорђевића.

Свечаном отварању ће присуствовати
глумац Марко Јанкетић, који игра у филму
„Кругови“, али и представници Националног
центра за кинематографију из Србије. Улаз
је слободан за све посетиоце. Г.М.

КРСТ ДЕЦЕ ЛУГОВЕТА
Следећег петка, 25. априла одржава се у

Луговету манифестација „Крст деце
Луговета“.

Ова традиционална манифестација
окупиће ђаке и професоре који ће обићи
Крст деце Луговета и приредити културно-
уметнички програм са учешћем деце
предшколског и школског узраста Луговета и
Соколовца. Љ.П.С.
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Љубинка
Перинац
Станков

20 ВАТИ НАДЕ

Пише:

Два догађаја која на први поглед немају
ничег заједничког обележила су ми ову
седмицу пред Ускрс.

Први је везан  за сусрет са бескућником.
Он је за већину један од многобројних
несрећника које срећемо на сваком кораку,
за које не само да не маримо, него од њих
окрећемо главу, јер нам је лакше да туђу
беду не приметимо... и најчешће
заустављамо
дах кад их у
широком
луку
заобилазимо,
да не бисмо
удахнули
смрад који
се око њих
шири.

Од свих
наших кон-
венционал-
них стабил-
ности и
животних навика, бескућник са собом носи
једино  ћебе и ранац. Ћебетом се покрива у
хладним априлским ноћима које преспава на
клупи у парку, а у ранцу... Шта ли носи у
ранцу?

Био ми је колега на Филолошком
факултету деведесетих година... сањар који
се оженио девојком коју је волео и планирао,
као половина мојих вршњака, да оде негде у
иностранство. Нисмо се срели последњих
двадесет година, а његов сан и
иностранство претворени су у прљаво ћебе

Ако се тело у универзуму поништи, његово енергетско језгро од
20 W наставља да траје, што значи да се човек у целости не гаси.

Енергија се не разара већ претвара, а ова енергетско-
информациона фонтана из нашег мозга постаје део другог

универзума. Шта осветлети са преосталих 20 вати? Васкрс је
близу. У оних 20 W наде детиње верујем. Ваистину верујем

које купи под собом. Пришла сам и
изговорила му име. Он је само тупо зурио у
бетон путање, пружио корак и нестао негде,
ко зна где... Негде где нестају људи који не
желе да их ико пронађе нити ослови, јер
свако препознавање доживљавају као
поновну и поновну повреду. Која ли је он
врата затворио за собом и које је он
светове угасио? И колико нам је облика

смрти на
земљи
дато?!

Други
догађај,
заправо
доживљај,
десио се
истог дана,
када сам
тражећи
информацију,
која само на
први поглед
са овим

нема никакве везе, наишла на следећи
стриктно научни податак: Ако се тело у
универзуму поништи, његово енергетско
језгро од 20 W наставља да траје, што
значи да се човек у целости не гаси.
Енергија се не разара већ претвара, а ова
енергетско-информациона фонтана из нашег
мозга постаје део другог универзума.

Шта осветлети са преосталих 20 вати?
Васкрс је близу. У оних 20 вати наде

детиње верујем. Ваистину верујем.
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Код нас још увек преовладава мишљење
да је скуп тренер неизоставно и добар
тренер, али пример Љубинка Друловића то
демантује. Вршилац дужности селектора
Србије је тренутно најјефтинији стручњак на
клупи неког националног тима Европе, а зна
се да је прошле године омладинце одвео до
златне медаље на континенталном
шампионату у Литванији.

Након одласка Радомира
Антића са клупе државног тима
у јавности се отворила
полемика да ли је, сада већ
бивши селектор, заиста био
реалан када је уочи
шампионата у Јужној Африци
2010. године тражио месечну
плату од 100.000 евра. Или је
Антић само тражио оно што му
као добром стручњаку
припада. Многе је свакако
збунила Антићева реакција,
посебно ако се има у виду да
је један од његових претходника,  који је
одвео државни тим на Мундијал у Немачкој
2006. Илија Петковић, имао месечну плату
од само 3.000 евра! Ништа већу плату није
имао ни Владимир Петровић – Пижон, док су
месечна примања Синише Михајловића
износила између 25.000 и 30.000 евра.

Садашњи в.д. селектора Србије Љубинко
Друловић је, како „Политика” сазнаје,
тренутно најјефтинији селектор у Европи.
Када је недавно продужио уговор са ФСС,
јер му је стари истекао последњег дана
децембра, био је спреман да настави
сарадњу без икакве новчане надокнаде, без
иједног динара, с тим што је председнику
Томиславу Караџићу рекао да је спреман и
на озбиљан разговор о продужењу сарадње.

Свакако да је такав Друловићев приступ
врло коректан, јер шта један Савез има од
оних тренера који имају велике плате а
немају никакав резултат. Да ли велика плата
уједно повећава и већу одговорност, као што
шефови великих компанија за успешно
обављен посао имају бонус. Имајући то у
виду, ФСС се много више исплати да даје
мању плату, па ако се резултатски ништа не
уради, то и није неки велики трошак. У
супротном, ако се оствари жељени резултат

Друловићу само 2.000 евра месечно
Србија тренутно има најјефтинијег селектора у Европи. – Шта после 30.

маја када в.д. селектора истиче уговор са ФСС…
практично за мало пара се добија велики
успех, и могућност додатног награђивања.
Јер, логично би било да се за сваки успех
који Савезу доноси и велика новчана
средства која се мере у милионима, десети
део издвоји за играче и селектора.

По општем мишљењу Србија има добар
тим који је у стању да обезбеди учешће на
шампионату Европе у Француској 2016, тим

пре што ће нови систем
такмичења знатно олакшати пут.
Има сјајне појединце, који су
већ прихватили Друловића,
мада, наша фудбалска чаршија,
која по правилу увек „све зна”,
има „бољег кандидата”.

Једно је јасно: Србија има
доброг, јефтиног и скромног
тренера који је заслужио шансу.
Уосталом, успех у Литванији
није случајан, већ је то плод
доброг рада. Такође, Љубинко
Друловић спада у ону групу

тренера чије квалитете цене и највећи
европски тренери, међу којима је и Морињо.
Уосталом, Друловић је јасно показао да му
није стало до пара, као многима пре њега,
већ до успеха и тренерске афирмације. Сви
они који мисле да већ 31. маја ступе у још
јачу офанзиву смењивања садашњег в.д.
селектора, нека не помишљају на такву
солуцију. Јер, Друловић је својим
досадашњим ангажманом, понашањем и
свему осталом показао какав заправо треба
да буде селектор Србије…

Бенту 125.000 евра месечно
Србија ће у квалификацијама за Европско

првенство у Француској 2016. играти у групи
са Португалијом, Данском, Албанијом,
Јерменијом и Француском. Највећу плату има
селектор Португалије а најмању наш в.д.
селектора Љубинко Друловић. Ево месечних
плата селектора у нашој групи, у еврима:

125.000 Пауло Бенто (Португалија)
100.000 Дидије Дешан (Француска)
 47.500 Мортен Олсен (Данска)
 41.600 Ђани де Бјази (Албанија)
 20.000 Бернард Шаландес (Јерменија)
  2.000 Љубинко Друловић (Србија)

Драган Тодоровић
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Превео и приредио: Горан Мишковић

Ансамбл „Извор“
у Дети

Фолклорни
ансамбл „Извор“
гостовао је прошле
суботе у Дети, и
тамо пред својим
колегама, ученицима
дећанских школа,
приредио богат
културно-уметнички
програм.

7. април 1972.

Кикинђани у
Темишвару

Почетком ове
седмице у
Темишвару и
Српском Семартону
боравила је
делегација
књижевника из
Кикинде.

6. јул 1990.

Умро Стаљин
У 21.50 часова, 5.

марта, престало је
да куца срце
саборца и генијалног
настављача
Лењиновог дела,
мудрог вође и
учитеља
Комунистичке партије
и совјетског народа
Ј.В. Стаљина.

8. март 1953.

Расту цене станова ВРЕМЕПЛОВ
У већини градова Румуније

цене станова су порасле трећи
месец заредом, а тренд ће се
према прогнозама стручњака
наставити. Ово су такође и
први месеци пораста цена
стамбених објеката након 5

Откако су
почели нереди у
Украјини, Црно
море је постало
зона општег
интереса, како за
Русе, тако и за
чланице НАТО.
Прво су у
румунску луку, 10.
априла, упловили
амерички разарач
Donald Cook,
главни елемент
противракетног
система у Европи
и француски брод  Dupuy de Lome, опремљен софистицираним
радарским системом, а пре неколико дана и други брод
француске морнарице, фрегата Dupleix. Иако нема званичног
саопштења о њиховој улози у црноморским водама, вероватно
ће мониторисати руске бродове који стражаре крај украјинских
обала. За почетак је један руски Сухој сат и по времена
надлетао америчког „уљеза“, али се после мањих „чарки“ све
на томе и завршило.

Лидер руске либерално-
демократске партије, Владимир
Жириновски, истиче да би
Украјина морала да врати
стране територије законским
власницима. „Љвов, Виница,
Хмелницки, Житомир, Кијев са
30 милиона становника су
украјинске територије. Али

година драстичног пада, у
неким случајевима и до 50%.
Децембра 2013. власници су
за један квадратни метар
тражили 898 евра, у јануару
903, у фебруару 919 а у
марту 936 евра.

Гужва у Црном мору

Жириновски дели Украјину

југоисточна Украјина, од
Харкова до Одесе,
укључујући Транснистрију,
припада Руској Федерацији.
Део западне Украјине је
мађарски, док би Буковина и
Басарабија ушле поново у
састав Румуније“.
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INTERVJU

Вернер КРЕМ,
главни уредник часописа „Банатер цајтунг“

ОСУЂЕНИ НА ПРОМЕНЕ
• Нажалост, за људе који се селе на гробља не можемо да пишемо новине, али

морамо покушати да се прилагодимо новим друштвеним условима • Бићемо
осуђени на нестанак и смрт само ако се сами осудимо •

Ми смо настављачи једне врло солидне новине •

Лична карта:

Датум и место рођења:
7. октобар 1951, Велики Семиклуш
Студије:
Филолошки факултет (одсек румунски-
немачки) у Темишвару (1974); Написао
дипломски рад о пролеткултистичкој
књижевности на немачком језику у
Румунији
Ради као:
Главни уредник листа „Банатер цајтунг“
Бави се:
публицистиком и превођењем

• Прве новине које су се појавиле у
Темишвару биле су „Темесварер
нахрихтен“. Новинарство на немачком
језику има врло дугу традицију у Банату,
које је тренутно стање?

„Темесварер нахрихтен“ су биле прве
новине у источном делу Хабсбуршке
монархије. Тај податак је после много година
успео да открије Николаус Бервангер, бивши
главни уредник „Ноје банатер цајтунга“
(„Neue Banater Zeitung”), а његова ћерка је
написала дипломски рад на дотичну тему.
Но, било би претерано да кажемо да смо ми
наследници тог листа. Ми смо настављачи
немачке штампе која се појавила у
комунистичкој Румунији након 1949. године,
на иницијативу такозваних Антифашистичких
комитета који су деловали после рата. То је
био једини начин да се ишта објави на
немачком језику у ери пролеткултистичког
стаљинизма. Није никаква тајна нити
случајност да су иза таквих комитета и
иницијатива стајали Јевреји који су избегли
из Буковине и који су се врло добро
служили немачким језиком.

Ми смо настављачи једне врло солидне
новине. Господин Бервангер је успео да
подигне тираж на преко 40.000 примерака

пре три-четири деценије, у условима у
којима је централни лист, „Нојес вег“ („Neues
Weg”), имао тираж од 60.000 примерака.
Наравно, тренд је у сталном опадању,
поготово после масовних сеоба Немаца у
матицу. Тренутно постоји једна занимљива
статистика која казује да на десет Немаца у
Румунији постоји једна новина. Сходно
последњем попису у Румунији има око
40.000 Немаца, а тираж нашег листа је 3.000
примерака. Тренутни „Банатер цајтунг“ се
појављује у Банату као додатак централног
листа „Алгемајне дојче цајтунг фур
Руменијен“ („Allgemeine deutsche Zeitung für
Rumänien”). Да се мало нашалим, рећи ћу
вам да га људи у пошти и после двадесет
година зову „Нојер вег“, јер им је тако
лакше.

• Како се сналазите са финансијске
стране?

Претпостављам да као и у случају српске
заједнице, преживљавамо захваљујући
државним фондовима. Те паре добија
Немачки демократски форум преко
Генералног секретаријата владе, а форум
касније финансира и нашу активност. Ја увек
истичем да то нису паре немачке заједнице,
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већ румунске државе. Продаја, претплате и
рекламе покривају само 20 одсто трошкова.

• Какве односе имате са матичном
државом и на који вам начин она
помаже?

Морам да кажем да нажалост (или на
срећу), наша матица није Немачка, већ
Румунија. Прекогранични Немци знају да ми
постојимо, новина стиже у амбасаду, а
претплате за Немачку се праве, сходно
њиховом закону, преко Министарства
унутрашњих послова, ма колико то апсурдно
изгледало. Постоје и бурне реакције на наш
рад, поготово кади их „убодемо“ критиком.
Но, од Немачке нисмо примили конкретно
никакву помоћ, сем штампарије коју смо
добили 1990. од бившег социјалистичког
органа „Ноје Дојчланд“ („Neue Deutschland“)
из бившег ДДР-а. Тај строј више одавно не
функционише, а ми, исто као и ви,
штампамо новину код других. То је била
једина конкретна помоћ из Немачке.
Поменуо бих још и полазнике Института за
промовисање немачког језика у
иностранству (са седиштем у Штутгарту),
који привремено сарађују са нашим
гласилима.

• Као и у случају других мањина,
обраћате се све тањем броју читалаца.
Да ли ће мањинска штампа у Румунији
успети да опстане?

Било би штета да штампа на немачком,
српском или мађарском језику нестане, али
проблеми штампаних медија су свуда исти.
Угасиле су се и многе румунске новине. Ми
се тешимо идејом да су наши читаоци
старије особе, које су навикле да листају
часопис и осете мирис папира. Док они буду
постојали, постојаћемо и ми, али јасно је да
се ради о популацији која се константно
смањује природним током. Нажалост, за
људе који се селе на гробља не можемо да
пишемо новине, али морамо покушати да се
прилагодимо новим друштвеним условима.
То подразумева проналажење нових
читалачких категорија, које у нашем случају
сачињавају млади полазници немачких
школа (румунског или другог порекла) и
придошлице из Немачке, Аустрије и
Швајцарске. У Румунији има око 14.000 ђака
који студирају немачки језик, од којих ни 5
одсто нису Немци. То је једна категорија
којој се, нажалост, наша новина тренутно не
обраћа. Такође, у нашој држави борави око
40.000 такозваних немачких „експетса“
(„expats“), то јест особа на привременом
раду у иностранству. Требало би да
пронађено начин да и њих привучемо к
нама, јер су они представници и продукти

садашњице. Не можемо остати блокирани у
прошлости, морамо да се загледамо у
будућност. Бићемо осуђени на нестанак и
смрт само ако се сами осудимо.

• Немци из Румуније су масовно
напустили своја огњишта и отишли у
Немачку, поготово после краха
комунизма. Зашто сте Ви одлучили да
останете?

То је занимљива прича. Новина „Нојер
вег“, за коју сам радио почевши од 1980.
године, била је финансирана од стране
Централног комитета Комунистичке партије
Румуније. Ја сам хтео да останем лојалан
шефу и пријатељу Ернсту Брајтенштајну, који
ме је упркос мојој прошлости запослио на
властиту одговорност. Седамдесетих ме је
година пратила Државна безбедност након
активности у кружоку „Акционсгрупе Банат“
(„Aktionsgruppe Banat“). У марту 1990. сам
први пут посетио Немачку, где сам срео
једног брата моје баке, који је успео да ми
среди папире за долазак. Ја сам имао тада
критичних 39 година и био сам свестан да
ће сваки нови почетак бити тежак. Моја
жена је била сагласна да одемо, али је наша
десетогодишња ћерка ставила руке на
кукове и рекла да она своју будућност види
једино у Румунији. Изгледа сулудо, али
послушали смо савет малолетне ћерке и
остали овде. Такође, сви остали
чланови моје породице, изузев
једног стрица, остали су у
Румунији. Мислим да смо ми
изузеци који потврђују
правило.

• Седамдесетих година
сте били један од
чланова познатог
књижевног кружока
„Акционсгрупе Банат“.
Да ли се и даље
бавите писањем у
литерарном смислу?

Више сам посвећен
свом новинарском
занату, којег, за
разлику од других,
врло озбиљно
схватам. Имам
пуно планова, али
се нисам осмелио
упустити се у
захтевније
књижевне воде.
Ипак, волим да
читам и да
критикујем оно
што пишу други.

Горан Мракић
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Свечаности додељивања награда и
закључни део Националне етапе Олимпијаде
српског језика одржан је 10. априла у
Решици.

У свечаној сали Жупанијског инспектората
Караш Северина с почетком у 11 часова
окупили су се и ове године ученици српске,
словачке и чешке националности са својим
професорима и члановима комисија за
поправљање радова.

Најбољи међу најбољима, јер заиста није
мала ствар бити део ове националне етапе,
саслушали су поздравне речи званичника,
међу којима су били и: Сок Домокош,
генерални директор Министарства наставе,
Вјерослава Тимар, генерални инспектор при
Министарству наставе, Николаје Гриндеану,
заменик генералног инспектора, Георге
Манда, школски инспектор при Жупанијском
школском инспекторату Караш Северина,
Георге Манда, задужен за националне
мањине, универзитетски професор са
букурешке Србистике, др Октавија Неделку,
посланици у Румунском парламенту:
Славомир Гвозденовић, Адријан Мерка и

У Решици:
СРПСКИ ОЛИМПИЈЦИ

Јоан Бенга, као и Силвију Бурдузел, префект
Караш Северина.

Славомир Гвозденовић, посланик Срба у
Румунском парламенту, обратио се
присутнима речима: „Савез Срба вас воли и
поштује. Лепо је што вас имамо оволико.
Још је лепше што смо сви заједно али за
нас би било још и лепше да су дошли и
ђаци из других школа из тимишке жупаније.
Била би потпунија слика о нама. Ја верујем
да и Велики Сенпетар и Ченеј и Дињаш и
Српски Семартон могу бити заједно са
вама, и аргумент је већи кад вас имамо на
окупу“.

Вјерослава Тимар, генерални инспектор
Министарства наставе, уприличила је и
тренутак ван протокола, али зато присан и
људски. Наиме, букетом цвећа и знаком
пажње колеге професори пожелели су
Даници Шароњев срећан одлазак у пензију и
захвалили за све године залагања да се
олимпијада српског језика очува и траје.
Њима се придружио и српски посланик
Славомир Гвозденовић поклоном.

Српски олимпијци су ове године заиста

На националној фази Олимпијаде српског језика учествовало је 32 финалиста од седмог
до дванаестог разреда из две жупаније са напоменом да је, нажалост, жупанија Тимиш

имала на финалној етапи једино ђаке из Темишвара. Подељено је 18 награда и 12
похвалница, а Савез Срба у Румунији као додатну награду водиће српске финалисте на

наградно путовање у Србију
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имали лепе награде, како новчане, од
Министарства наставе, тако и у поклонима
од Савеза Срба у Румунији, који је за
олимпијце купио таблет рачунаре, слушалице
и припремио пакете књига које је
присутнима уручила Златиборка Марков,
секретар ССР. Генерални конзулат
Републике
Србије поклонио
је награђенима
пакете књига,
док је
Министарство
наставе
осигурало
новчане поклоне
за прве три
награде из
сваког разреда
и за још укупно
четири
похвалнице.

У категорији
седмог разреда прву награду освојила је
Неда Караклајић, другу Јелена Шомоги, а
трећу Александар Станков. Похвалнице су
добили Ангелина Марковић, Александра
Лидија Лупу и Мирољуб Корнић.

У категорији осмог разреда прву награду
освојила је Александра Петров, другу
Стефан Герман, трећу Дејана Деспотовић,
док су похвалнице добили
Милан Јаношев и Ивана
Милојевић.

У категорији деветог
разреда прву награду
освојила је Тијана Живанов,
другу Верољуб Тикартић,
трећу Александра
Милановић. Пошто овде није
било похвалница, ССР је
доделио дипломе и поклоне
у књигама за учешће Весни
Русимовић и Дарку Вујићу.

У категорији десетог
разреда прва награда
припала је Наташи Риђић,
друга Лазару Мићи
Живковићу, трећа Кристини
Дениси Гогу.

У категорији једанаестог
разреда прву награду
освојила је Ивана Милојков, другу
Александар Саша Стојанов а трећу Маја
Тодоров. Похвалнице једанаестог разреда су
припале Сањи Стојшић, Драгани Мелиси,
Заберка, Санели Пансуљски, Милици
Петровић.

У категорији дванаестог разреда прва
награда припала је Гордани Малимарков,
друга Тањи Станојев, а трећа Бојану
Лазарову. Похвалницу је понео Љубиша
Панић.

Специјалну награду за креативност
добила је Александра Петров од Славомира

Гвозденовића.
Награде су

подељене,
утисци се
слегли, а
председник
комисије
Националне
олимпијаде
српског језика,
универзитетски
професор са
букурешке
Србистике др
Октавија
Неделку,

изјавила је специјално за „Нашу реч“ у
закључку: „И ове године имала сам част и
привилегију да будем председник
Олимпијаде за српски језик и књижевност.
Учествовали су ученици из Караш Северина
и Тимиша. Ја имам привилегију да читам
најбоље радове и према томе била сам
усхићена што сам и пронашла такве радове.

То значи да су неки ученици
заиста надарени за писање.
Не знам да ли ће уписати
филологију или не, будући да
она данас није баш у тренду,
али је занимљиво да се
данас она одржава можда
напором наших колега
професора у школама, да се
деца труде да очувају језик,
што је битно. Изгубити језик
значи изгубити идентитет.
Због тога сматрам веома
важним догађајем
Националну етапу олимпијаде
српског језика. Она је доказ
вежбања језика, који је
можда и важнији по нас од
креативног дела писања.
Треба децу мотивисати да
брину више о језику,

граматици и правопису“.
Због тога је и Савез Срба одлучио

додатно да награди финалисте. Тако ће
током летњег распуста олимпијци финалисти
ићи на наградно путовање у Србију.

Љубинка Перинац Станков

Олимпијци и професори
пожелели Даници Шароњев

срећан одлазак у пензију
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Прошлог четвртка, 10. априла, у Српској
гимназији „Доситеј Обрадовић“ у Темишвару
одржало се традиционално међужупанијско
такмичење „Мали математичари“ где су своје
знање из математике показали ђаци првог
циклуса, тачније трећег и четвртог разреда.
Ове године је задатке из математике
решавало тридесет
и пет ученика из
карашсеверинске,
арадске и тимишке
жупаније.

Координатор
такмичења Мали
математичари
Вера Жупунски, је
заједно са
наставницима
Невеном
Стефановић,
Оливером Арсин,
Миленом Горник, Славеном Пејанов и
Драгомиром Петковим осмислила задатке за
најмлађе математичаре. Ђаци су имали на
располагању сат времена за размишљање и
решавање математичких задатака.

Комисију која је поправила радове
сачињавали су наставници: Мара
Малимарков, Даница Стефановић, Томислав
Поповић и Драгомир Петков, а подељене су
пригодне награде најбољима.

Ове године су највише поена приликом
решавања задатака остварили следећи
ђаци: Трећи разред - прво место: Игор

МАЛИ МАЈСТОРИ ВЕЛИКИХ РАЧУНА
Јоргован, Миљана Мишић и Спаско
Михајловић - 100 поена, друго место Ивана
Кланица –  92 поена, а треће Игор Фењац
88 и Селена Станчев 81 поен. Четврти
разред – прво место: Лука Стојков, Ненад
Нешин и Ален Грубачки – 100 поена, друго
место: Љубиша Азировић и Маја Попов

Стојшић 95 поена,
Ивана Тодоровић са
93 поена, а треће
место је припало
Марији Радука са 89
поена.

Након свечане
доделе награда у
Српској гимназији
учесници
овогодишњег
такмичења Мали
математичари из:
Мачевића,

Белобрешке, Немета, Радимне, Великог
Сенпетра и Темишвара су заједно са својим
наставницима посетили Српску кућу и
просторије Савеза Срба у Румунији, где су
их дочекали председник ССР Огњан Крстић
и потпредседник Славољуб Аднађ. Овом
приликом малишани су имали прилику да
разгледају просторије редакције недељника
Наша реч, да виде изградњу  новог дела
Српске куће, а затим је за њих приређен
пријем и послужење.

Миодраг Тодоров
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Једногодишњи пројекат у оквиру програма
ИПА за међуграничну сарадњу Румунија –
Србија завршен је прошлог викенда у Вршцу
гостовањем ученика и наставника Српске
теоретске гимназије „Доситеј Обрадовић“ и
Kолеџа „Константин Ђаконовић Лога“.
Темишварцима су домаћини и овог пута
били ученици и наставници Гимназије
„Борислав
Петров Браца“ и
ОШ „Младост“ из
Вршца.

Гости из
Темишвара били
су смештени у
Дому Црвеног
крста на
Вршачком брегу,
недалеко од
чувене Куле.
Предиван
амбијент,
љубазност
домаћина и
надморска
висина од 364
метра,
допринели су да
се Темишварци веома угодно осећају у дому
којег је основала краљица Марија
Карађорђевић давне 1936. године, уз помоћ
тадашњих угледних вршачких занатлија,
трговаца и лекара.

Ученици су, учествујући у разним
активностима, имали прилику да размене
знања и искуства и боље се упознају. Прво
су, у оквиру секције психодрама,
учествовали основци из Српске теоретске
гимназије „Доситеј Обрадовић“ и ОШ
„Младост“, а потом су, у дебати о
предностима и недостацима интернета,
своја размишљања изразили ђаци Kолеџа
„Константин Дијаконовић Лога“ и њихови
вршњаци из Гимназије „Борислав Петров
Браца“. У вечерњим сатима, у циљу бољег

ВРШАЦ

РАЗЛИЧИТИ А СЛИЧНИ
Четири школе, три категорије, два језика и једно велико дружење –

најважнији моменти закључења пројекта сарадње ученика и наставника
из Темишвара и Вршца

упознавања, била је организована журка у
дискотеци. Но, на готово опште изненађење
наставника, многи гимназијалци, укључујући
и оне са Kолеџа, напустили су, у једном
тренутку, дискотеку да би уживали у
народној музици и угодној живој свирци
вршачких тамбураша.

Најатрактивнији моменат дводневног
дружења било је
премијерно
извођење
„Покондирене
тикве“ Јована
Стерије Поповића
у режији
учитељице Вере
Жупунски.
Комедију
познатог српског
сатиричара,
рођеног
Вршчанина,
извели су ђаци
Српске гимназије
„Д. Обрадовић“ и
ОШ „Младост“.
Први чин
одглумили су

доситејевци на српском језику, док су други
чин одиграле њихове колеге из исте школе,
али на румунском језику, у преводу проф.
Стеве Перинца. Трећи чин „Покондирене
тикве“ припао је вршачким ученицима и био
је одигран у модернистичком стилу у режији
проф. Данијеле Николић.

Иницијатори пројекта, проф. Александар
Радован и проф. Милан Зарић сматрају да
су овакве акције веома корисне, јер пружају
одличне могућности за боље упознавање
ученика и побољшање међусобне
комуникације, али доприносе и размени
искустава наставника са једне и друге
стране државне границе.

Р. Корња
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У четвртак, 10. априла 2014. године,
одржан је састанак Управног одбора
Задужбине којем су присуствовали: г.
Мирчета Стојић, члан оснивач, г. Љубомир
Степанов, председник, г. Душан Попов, г.
Славомир Гвозденовић, г. Тима Лацић, г.
Милорад Илић и г. Стева Перинац.

На дневном реду биле су следеће тачке:
1. Уручивање награде “Мирчета Стојић”
2. Организациони проблеми
Под првом тачком дневног реда г.

Мирчета Стојић уручио је госпођи Мири
Мирјанић, удовици покојног Драгомира
Мирјанића, постхумног добитника награде
“Мирчета Стојић”, диплому и новчани део
ове награде износећи заслуге добитника за
српску реч и српску културу на овим
просторима.

Госпођа Мира Мирјанић је захвалила на
упућеним речима и награди.

Под другом тачком дневног реда г.
Љубомир Степанов је образложио потребу о

Задужбина “Мирчета Стојић”

НАГРАДА БАТА ДРАГИ

неким променама у саставу Управног
одбора.

Пошто је на претходној седници
високопречасни протојереј-ставрофор
Мирослав Стојков поднео оставку на
чланство у Управном одбору из личних
разлога, предложено је да на то место буде
изабран високопречасни протојереј-
ставрофор господин Маринко Марков,
архијерејски заменик и парох Саборне цркве
у Темишвару.

Имајући у виду да је досадашњи члан
Управног одбора професор Саша
Малимарков добио нова задужења у нашој
Гимназији, предложено је да се он ослободи
ове обавезе и на његово место изабере
професор Јадран Кланица, садашњи
директор Српске гимназије “Доситеј
Обрадовић”.

Присутни су једногласно усвојили све
предлоге.

Љ. Степанов

Мирчета Стојић уручио је госпођи Мири Мирјанић, удовици покојног
Драгомира Мирјанића, постхумног добитника награде “Мирчета Стојић”,

диплому и новчани део ове награде
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Многи истакнути произвођачи вина су се
окупили прошлог петка у Темишвару да у
Регионалном центру за развој представе
своја најпознатија и најтраженија пића.
Пошто су се
организатори
претходно обратили за
сарадњу и страним
конзулатима у нашем
граду, на 11. издању
познате
манифестације
„Винвест“ учествовали
су сем винара из
Румуније и гости из
Републике Молдавије,
Србије и Шпаније.

На свечаном
отварању присутнима
су се међу осталима обратили генерални
менаџер „Винвеста“ Лучија Прву, министарка
Марија Грапини, председник Жупанијског
савета Титу Божин и генерални конзул
Републике Србије у Темишвару Лазар
Манојловић.

У оквиру „Дана вина, гастрономије и
међународне културе“, представиле су се
Србија (у петак) и Шпанија (у суботу).

Ресторан „Карађорђе“ је био присутан са
домаћим специјалитетима на свом штанду, а
тамбурашки оркестар „Шеве“ из Српске
Црње је наступио у оквиру програма

намењеног Србији.
Љубитељи вина су
међу многим сортама
квалитетног пића могли
да окусе и производе
винарија „Бахус“ и
„Недин“ из Гудурице
покрај Вршца.

Штефан Берчеа,
председник Удружења
туристичких кувара и
посластичара је
показао присутнима
како се румунска храна
може комбиновати са

страним винима и како се румунска вина
служе уз специјалитете међународне кухиње.

Улаз на „Винвесту“ је стајао 10 леја, а
посетиоци су имали прилику да окусе
неколико десетина сорти врло квалитетног
вина из разних области Румуније и
иностранства. Салон је био отворен од
петка до недеље.

Горан Мракић

Традиционална манифестација Васкршње
свечаности и Светско првенство у туцању
фарбаним јајима стигла је ове године до
свог 24. издања.
Прошлог уторка је у
Генералном конзулату
Републике Србије у
Темишвару била
организована
конференција за
штампу, на којој су
Темишварци били
позвани да посете
банатско село Мокрин,
родно место
Мирослава Антића.

Присутнима су се
обратили генерални
конзул Лазар Манојловић, Саша Танацков,
секретар Секретаријата за локални
економски развој и туризам у општини
Кикинда и Даринка Маљугић члан
Организационог одбора Васкршњих
свечаности у Мокрину.

Низом манифестација, књижевних вечери,
изложби, промоција, Мокрин ће током читаве
Васкршње недеље обележити најрадоснији

хришћански празник.
Прослава Ускрса уз
Светско првенство у
туцању јајима, сваке
године окупља све
више и више домаћих
и иностраних
такмичара. Тако ће
бити и ове године на
Ускрс, у недељу 20.
априла, када ће на
мокринском Варошком
тргу бити одржано 24.
Светско првенство у
туцању фарбаним,

ускршњим јајима.
Тим поводом од петка, 18. до недеље, 20.

априла, биће отворени и гранични прелази
Лунга - Наково и Валкањ - Врбица од 9 до
20 сати по румунском времену.

Горан Гога Пантин

ПОЗИВ НА МОКРИНСКУ ТУЦАНИЈАДУ

11. ИЗДАЊЕ ТЕМИШВАРСКОГ „ВИНВЕСТА“
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Редакција Српских недељних новина
обележила је прошлог петка, 11. априла, пет
година излажења листа под овим именом.

У програму који је тим поводом приређен
у Српском културном центру, учествовали су
бројни уметници, писци, новинари и
музичари из Мађарске, Србије, Румуније и
Чешке. 

Драган Јаковљевић, главни уредник
Српских недељних новина водио је
вишечасовни програм у присном дијалогу са
својим гостима. „Историја штампаног
новинарства је, наравно, много дужа од
петогодишњег постојања овог писаног
гласила Срба у Мађарској. На овим
просторима су током минулих векова
излазиле десетине недељних и дневних
листова, што нашу обавезу да наставимо
тако богату традицију чини посебно
одговорном“ – истакао је Драган
Јаковљевић.

О важности овог јубилеја говорили су и

ЗАЈЕДНО ТРАЈЕМО

Срби у Мађарској обележили пет година „Српских недељних новина“

председник Самоуправе Срба у Мађарској,
Љубомир Алексов и председник Одбора за
дијаспору и Србе у региону Народне
скупштине Србије, Александар Чотрић.
Обраћајући се присутнима у Српском
културном центру, они су истакли важност
постојања и редовног излажења листа, у
циљу очувања српског језика и писма на
овим просторима и правовременог
информисања српске заједнице у Мађарској.
Др Драган Никодијевић, професор
Универзитета у Београду и стручни сарадник
СНН-а, подсетио је на дубоке, вековне
корене српског недељника у Мађарској, као
настављача традиције коју је у
деветнаестом веку у Пешти започео Теодор
Павловић са својим Сербским народним
новинама. Професор Никодијевић је изложио
и најважније аспекте социокултуролошке
мисије коју овај лист данас остварује.

Учествовали су у програму те вечери
књижевници:  Славомир Гвозденовић, песник
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из Темишвара; Милан Мицић, историчар и
књижевник из Новог Сада; Љубинка
Перинац-Станков, књижевница и главни
уредник листа “Наша реч” из Темишвара;
Драгомир Дујмов, књижевник из Мађарске;
Јелена Ћирић, песникиња из Прага; Добрила
Боројевић, есејисткиња из Београда; Јована
Вечић, песникиња из Мађарске; затим,
хумористи и афористичари: Александар
Чотрић, Живко Кулић,  Ђорђе Оташевић и
Жарко Анђелковић, а догађају су
присуствовали и представници свештенства,
амбасадор Републике Србије у Мађарској,
Раде Дробац
и друге
угледне
личности из
мађарске
престонице.

Музичку
подлогу
обезбедили
су
интерпретатори
етно музике:
Бранка
Башић,
Катарина
Јеремић,
Дует “Тара и
Лана”, а
присутни су
имали
прилику да
на
биоскопском
платну
Српског
културног
центра у току
програма
прате и
виртуелну
изложбу
насловних
страна
Српских
недељних
новина из протеклог петогодишњег периода.

Удружење сатиричара Србије “Београдски
афористичарски круг”, доделило је Српским
недељним новинама из Будимпеште своје
највише признање - “Златни круг”. Од
познатог сатиричара и председника Одбора
за дијаспору и Србе у региону Народне

скупштине Србије, Александра Чотрића,
награду је у име редакције Српских
недељних новина преузео главни и
одговорни уредник српског недељника у
Мађарској, Драган Јаковљевић.

Други дан боравка у Будимпешти
искористили смо, пошто је била Лазарева
субота, да обиђемо Српску цркву где смо се
састали  са свештеником Зораном
Остојићем, парохом будимпештанским,
родом из Луговета. У пријатном разговору,
на обали Дунава, сазнали смо од оца
Зорана Остојића да је Српској православној

цркви у
Мађарској
враћен део
Текелијанума,
а преостали
део је,
апартман по
апартман,
Црква
великим
делом
откупила.
Један део
ове значајне
српске
задужбине
данас је
претворен у
интернат и
користе га
ђаци Српске
гимназије у
Будимпешти,
бесплатно,
односно
плаћају
једино
трошкове за
храну.

Много нас
тога спаја у
Темишвару и
Будимпешти,
на рубовима
српства.

Заједничке су нам и недаће, али и радост
трајања. Било нам је драго да будемо
празнично, уз своје колеге, новинаре, а
нисмо могли да не приметимо и овако сјајан
пример бриге према својима Српске
православне цркве у Будимпешти.

Љубинка Перинац Станков

„Историја штампаног новинарства је, наравно, много
дужа од петогодишњег постојања овог писаног гласила

Срба у Мађарској. На овим просторима су током
минулих векова излазиле десетине недељних и

дневних листова, што нашу обавезу да наставимо тако
богату традицију чини посебно одговорном“ – истакао

је Драган Јаковљевић
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Припремио: Протојереј-ставрофор
др Бранислав Станковић

(...) Ево човека! Узвикнуо је Пилат пред
руљом јеврејском показујући Христа под
трновим венцем и у скерлетној хаљини.
Зашто је то узвикнуо Пилат? Да ли из
дивљења достојанствености, мирноћи и
ћутљивости Христовој, или с намером да
изазове сажалење код Јевреја? Можда и
једно и друго. Узвикнимо и ми с дивљењем:
Ево Човека? Ево правог, истинског,
прекрасног Човека, каквога је Бог мислио
онда кад је стварао Адама. Ево, Човека
кротког, смерног и послушног вољи Божјој,
какав је Адам био
у Рају пре греха и
изгнања. Ево
Човека без мржње
и злобе, са
неколебљивим
миром посред
буре мржње и
злобе људске и
демонске! Његова
борба свршена је
у врту
Гетсиманском.
Онда када је
трећи и последњи
пут узвикнуо ка
Оцу: Нека буде
воља твоја!
Настао је мир у души Његовој. Но, шта
говоримо, да Христос у тим страшним
часовима никоме није зла желео? Тиме је
само половина речена. Он је свима и
свакоме само добро желео. Но и тиме није
све речено. Он није само желео добро него
је до Свог издисаја радио на добру људи.
Чак и са самога Крста Он је радио за добро
људи, за добро оних који су Га на дрво
ексерима заковали. Све што је могао
учинити за њих у крсним мукама Он је
учинио, наиме: опростио им је грех њихов.
(...)

“Што већа љубав то веће и страдање” -

Свети Николај Српски

ВЕЛИКИ ПЕТАК
Јеванђеље о Богу међу разбојницима

(одломак)

каже Свети Теодор Студит. Ако не умемо
још да измеримо колика је љубав Господа
Исуса према нама, постарајмо се да
измеримо страдање Његово за нас. А
страдање Његово за нас толико је велико и
страшно било, да га је и земља осетила и
затресла се; осетило га је и сунце и
помрчало; и камење - распало се; и завеса -
и расцепила се; и гробови отворили се; и
мртви подигли се и капетан под Крстом - и
признао Сина Божјега; и разбојник на крсту -
и покајао се. Нека, дакле, наше срце не

буде слепље од
земље, тврђе од
камена,
неосетљивије од
гроба, и мртвије
од мртваца. Него
покајмо се као
разбојник на
крсту, и поклонимо
се Сину Божјем
као капетан
Пилатов под
Крстом. Да би и
ми тако, са
многом светом
браћом и
сестрама, били за
увек искупљени

од смрти страдањем Христовим, очишћени
пречистом крвљу Његовом, загрљени
раширеним рукама Његовим светим, и
удостојени бесмртнога царства Његовог. Јер
ко то пренебрегне, тај ће остати у овоме
животу у антихристовој разбојничкој дружини,
а у животу оном имати удео са непокајаним
разбојницима, далеко, далеко, предалеко од
лица Божја. Јер ако је Бог једном био са
разбојницима на земљи, неће никад бити с
њима на небу. (...)
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ДВЕ ЈЕЛЕНЕ И РОМСКИ КРАЉ

Србољуб
Мишковић

Пише:

Дојучерашњи пријатељи и саборци
постали су најжешћи непријатељи. Када се
води битка за власт, не бирају се оружја.
Свака батина је добродошла. На бирају се
ни речи, свакојаке осуде и понижења. Да се
ривалу скрха врат, а после шта буде да
буде.

Свега тога ћемо имати на претек у овој
изборној години. Све са циљем да се
привуче што већа армија бирача. Народ је
већ постао имун на све то. Нисмо више у
првим годинама демократије. Грађани су
успели свих минулих
двадесетак година да
разаберу жито од
кукоља. На жалост, жита
је све мање а кукоља и
корова пуни... силоси. Да
би некако “заварали”
изборно тело, партије и
странке мењају чак и
називе или се формирају
нове. Иста Јелена, друга
хаљина!

Неке странке су већ
нестале са политичке
сцене и тешко да ће “васкрснути” у
догледно време као Народно-хришћанска
сељачка демократска партија (ПНЦЧД),
рецимо. Но, прошле седмице појавила се
нова. Реч је о Демократској алијанси Рома.
Оснивач је интернационални краљ Рома
(како се сам прокламовао) Дорин Чоаба из
Сибиуа. Често под рефлекторима медија и
телевизијских камера, Дорин Чоаба је
схватио да је дошао тренутак да се посвети
и политичком животу. Иначе, краљ Цигана је
добар говорник, изражава се течно (чак
боље него многи дугогодишњи посланици и
сенатори) и сматра да може окупити велику
армију својих црнопутих сународника за
наредне политичке акције. Једном је Чоаба
изјавио да је ромска заједница у Румунији
најбројнија од свих мањинских заједница и
није логично да Мађари, мање бројни, имају
своју партију и двадесетак посланика и
сенатора у Румунском парламенту од 1990.
године, а да истовремено бивају у скоро
свим владама. Роми, који су по неким
статистикама два пута бројнији од Мађара,

могу на исти начин да се домогну
политичког врха. Истина, нова партија,
Демократска алијанса Рома, бар за сада
неће припадати ни левици, ни десници, а
како ће Дорин Чоаба успети да уједини, под
истим барјаком, сва циганска племена (да
не заборавимо да у Румунији још постоје
неколико ромских царева и краљева),
видећемо касније. Битно је да је први корак
учињен и да остале партије и странке
морају рачунати и на Цигане ако желе
победу на изборима.

Први корак је учинила
нова партија “Народни
покрет”, која има и своје
кандидате за Европски
парламент. Да не би
пропустиле указану
прилику, челнице ове
странке, Елена Удреа и
Елена Басеску, су крајем
минуле седмице учиниле
посету Сибиуу где су се
састале са челницима
Демократске алијансе
Рома и, наравно, са

краљем Дорином Чоабом. Посета је била
врло медијатизована што је, по мом
мишљењу, више користило Ромима него
новој партији “Народни покрет”. И овом
приликом краљ Рома је био изричит: “Не
желимо да убудуће будемо корисни једној
или другој партији само када су избори.
Желимо да се од сада и нашим захтевима
изађе у сусрет, да будемо равноправни са
осталима...”.

Шта желе Роми? У првом реду да имају
своје посланике и сенаторе, да буду у
будућој влади ако не са министрима, онда
бар са државним секретарима, да имају
своје представнике у жупанијским саветима
и општинским одборима па и свог
парламентарца у Европском парламенту.
Наравно, то ће моћи постићи тек 2016,  када
буду локални и парламентарни избори. У
овогодишњим ће “помоћи” оној партији која
им буде обећала највише. Први корак је то
учинила партија “Народни покрет” са своје
две Јелене у улози емисара.

Нисмо више у првим годинама демократије. Грађани су
успели свих минулих двадесетак година да разаберу

жито од кукоља
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Од Мориша до Дунава, у свим нашим
црквама је прослављена Врбица.

РАДОСТ У САБОРНОЈ ЦРКВИ
Суботе уочи празника Цвети (који увек

пада у шесту недељу Часног поста) празнује
се посебан и врло живописан обичај познат
у народу под именом Врбица и прославља
на општу радост деце  у свакој нашој цркви.
Тако је било, прошле суботе, 12. априла, у
Српској саборној цркви у Темишвару.

После вечерњег богослужења којег су
служили aрхијерејски заменик, протојереј-
ставрофор Маринко Марков, протојереј-
ставрофор Мирослав Стојков, протосинђел

ЛАЗАРЕВА СУБОТА

Јустин Стојановић и јереј Јоца Несторовић,
верници и деца са врбиним гранчицама у
рукама уз појање тропара „Обшчеје
воскресеније“, опходили су три пута,
православни храм. Лепо је било видети
колону верника и свештеника са крстом,
барјацима и иконом али и дечицу која су уз
гранчице врбе у рукама и око врата
звончићима на тробојци, која симболизују
победу живота над смрћу, јер је тог дана
Исус васкрсо  Лазара.

Врбица је за православне хришћане
празник дечије радости, јер је Христос
полазећи у Јерусалим рекао: “Пустите децу
к мени, јер таквих је Царство небеско”.

Српска православна црква је прошле суботе, 26. априла, прославила
Лазареву суботу или Врбицу, припремајући се, у последњој седмици поста,

за највећи хришћански празник – Ускрс
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ЗВОНЧИЋИ У МЕХАЛИ
Српска православна црква је прошле

суботе, 26. априла, прославила Лазареву
суботу или Врбицу, припремајући се, у
последњој седмици поста, за највећи
хришћански празник –
Ускрс. Овај дан
православни српски народ
слави као Лазареву
суботу јер се сматра да је
тог дана Исус Христос
васкрсао Лазара из гроба.
Врбица је увек суботом,
дан уочи великог празника
Цвети, који је недељу
дана пред Ускрс и којег
обележавају у свим
хришћанским земљама. На
Лазареву суботу је обичај
да се носе гранчице врбе
и тиме симболично
представља свечани
Исусов излазак из
Јерусалима, када су га
дочекали деца и његови
следбеници. У
поподневним суботњим
часовима вечерњу
молитву у мехалском српском православном
храму служили су свештеници: месни парох
протојереј-ставрофор Стојан Петровић,
Владимир Марковић, Живко Велимировић и
јереј Јосиф Станковић. Након што су
свештеници у порти српског храма поделили
врбове освећене гранчице деци и

верницима из темишварског кварта Мехала,
извршен је трократни опход око
православног храма са иконом, црквеним
барјацима и звончићима. Младе врбове
гранчице верници односе својим кућама и

стављају поред иконе и кандила. Ово је
празник деце пошто за овај дан мајке и
баке свечано облаче децу, која се радују и
трче по порти, учествујући у опходу цркве.

ВРБИЦА У ФАБРИЦИ
Житељи темишварског кварта Фабрика и

околине окупили су се на
Лазареву суботу у цркви
Светог Ђорђа да прославе
Врбицу. Пошто су
осветили тек олистале
врбове ластаре,
свештеници Бранислав
Станковић и Саша Јашин
су деци и одраслима
поделили гранчице и
повели опход око храма.
Верници су обишли цркву,
а након богослужења на
Цвети су врбове гране
однели кућама и ставили
покрај иконе или кандила,
спремајући се за велики
васкршњи празник.
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ВРБЕ И ПРИЧЕ О ЛАЗАРУ У ДЕТИ
„Врбица је пре свега празник дечије

радости, пише нам Дијана Татарушану и
каже - тако је било и у Дети“. По старом
српском обичају, деца средње групе КУД-а
Свети Никола отишла су заједно са
свештеником, парохом Љубодрагом
Богићевићем, са звончићима и српском
заставом да беру врбицу коју су однели у
цркву за Свето Вечерње кад је била
освећена. Брање врбице била је прилика за
велику радост деце, која су брала гране уз
црквене песме и слушала приче о Лазару и
Врбици. Када је у поподневним часовима на
вечерњу освећена врбица, придружили су им
се и чланови најмлађе групе КУД-а „Свети
Никола“ из Дете и заједно са парохом
опходили три пута цркву.

На крају су се засладили бомбонама и
пошли својим кућама носећи гранчице врбе
које ће до наредне године стојати уз
стаклене иконе, које су Дећани сами
правили.

ЛИТИЈЕ И ВРБЕ У ДИЊАШУ
Свештеник Милорад Остојин служио је у

Дињашу вечерње за Врбицу у присуству
верника и нарочито много деце.

Деца су носећи врбине гранчице и
звончиће опходила цркву по старом обичају

пратећи литије и носећи икону.
Врбица је освећена да би је сваки

домаћин који је понесе у свој дом, са њом
унео знак наступајућег Васкрса.

НА ДОБРОБИТ ДОМА У МАЛОМ
БЕЧКЕРЕКУ

Од свештеника Милана Миоковића

сазнали смо да су се и у Малом Бечкереку
верници окупили за Лазареву суботу.
Служено је вечерње, а деца су уз своје

родитеље, баке и деде носила врбицу око
цркве, све у жељи да најаве срећни празник
Ускрса.

Освећене гранчице су и мештани Малог
Бечкерека понели својим кућама да им буду
на заштиту и добробит домова.

ОПХОД СА ГРАНАМА ВРБЕ У ВЕЛИКОМ
СЕНПЕТРУ

Врбица је прослављена и у Великом
Сенпетру, како сазнајемо од младе
васпитачице Бранке Петков, која нам је и

послала фотографију са малим
Сенпетарцима, који су прошле суботе
носили гранчице врбе и опходили цркву у
славу уласка Исуса Христа у Јерусалим.

Љубинка Перинац Станков
Горан Гога Пантин
Миодраг Тодоров

Горан Мракић
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Посланик Славомир Гвозденовић је у
четвртак, 10. априла, посетио две српске
школе у тимишкој жупанији. У Немету се
састао са учитељицом Оливером Арсин и
представником ССР Иваном Јоргованом,
који су затражили помоћ од Савеза Срба у
Румунији око обезбеђивања превоза за ђаке
који су уписали
Српску гимназију
„Доситеј Обрадовић“
у Темишвару.
Тренутно има 12
ученика из Немета
који  похађају једину
српску школу у
нашем граду, а од
јесени ће им се
придружити још
петоро, што значи
да ће ово мало село
које припада
општини Сакалаз имати чак 17
Доситејеваца. Српско одељење похађа
девет ђака, што је такође пристојан број у
поређењу са другим школама. Малишани су
примили и симболичне поклоне у виду
књига, компакт-дискова дечјег хора
„Колибри“ из Београда и слаткиша.

ПОСЕТА ШКОЛАМА У НЕМЕТУ И ЧЕНЕЈУ

У Ченеју су полазници српског одељења
спремили кратак програм рецитација и
песама, док су директорка Светлана
Валкањанц, наставница Радослава Глишовић
и васпитачица Љиљана Милован у току
састанка изнеле неколико предлога везаних
за нове школске програме по циклусима,

ради бољег
функционисања
српске секције.
И ченејска деца
су такође
примила на
поклон књиге,
компакт-дискове
и слаткише.

Посланик
Гвозденовић се
на кратко састао
са председником
Општине Ченеј

Габријелом Илашом и председником Месне
организације ССР, Радославом Поповим,
истакавши том приликом да ће српска
заједница увек бити расположена за
сарадњу и унапређивање добрих односа са
представницима локалне власти.

Горан Мракић
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Страницу припремио: Јадран Кланица

Ниједан сусрет није завршен без
победника у 23. колу Јелен Супер лиге.
Црвена звезда је у дербију кола убедљиво
савладала Чукарички са 4-1, а Партизан је
минимално славио у Ивањици са 1-0.

Најубедљивији био је Вождовац који је са
пет голова испратио Раднички у Крагујевцу,
а са 2-1 славили су Напредак и Јагодина
против Новог Пазара, односно Радничког из
Ниша. Победом против Спартака Доњи Срем
је освојио значајне бодове у борби за
опстанак, а тријумфи ОФК-а и Рада много су
закомпликовали стање на дну табеле.

Резултати и стрелци 23. кола:
Вождовац – Раднички К. 5-0 (Павићевић

40‘, Марушић 41‘, Секулић 48‘, Вељовић
86‘, 90‘)

Доњи Срем – Спартак 1-0 (Мијић 82‘)
Црвена звезда – Чукарички 4-1 (Лазовић

3‘, 45‘, 50‘ једанаестерац, Мрђа 56‘-
Мандић 42‘)

Напредак – Нови Пазар 2-1 (Димитров 45‘,

Црвена звезда и Партизан су једина два
непоражена тима након 2. кола Суперлиге
Србије за кошаркаше. Без победе су
Црнокоса и Борац.

Резултати 2. кола:
Борац – Партизан 75-80
Црнокоса – Раднички 74-90
Металац – Мега Визура 77-72
Црвена звезда – ФМП 83-67
Табела:

1. Ц. звезда 2 2 0 168-130 4
2. Партизан 2 2 0 156-144 4

ГУЖВА НА ЗАЧЕЉУ
Божовић 79‘- Арсенијевић 35‘)

Јагодина – Раднички Н. 2-1 (Шушњар 85‘,
Ђурић 90‘- Крстић 50‘)

Јавор – Партизан 0-1 (Лазовић 45‘)
Војводина – Рад 0-1 (Ињац 52‘)
ОФК – Слобода 1-0 (Јовановић 45‘)

Табела:
1. Ц. звезда 23 18 2 3 51-20 56
2. Партизан 23 16 5 2 44-16 53
3. Чукарички 23 11 5 7 26-24 38
4. Јагодина 23 10 7 6 30-23 37
5. Нови Пазар 23 10 5 8 26-23 35
6. Војводина 23 8 10 5 27-24 34
7. Вождовац 23 9 5 9 27-25 32
8. Раднички Н. 23 7 10 6 22-18 31
9. Напредак 23 7 7 9 32-33 28
10. Спартак 23 6 8 9 16-26 26
11. Слобода 23 6 6 11 18-26 24
12. Доњи Срем 23 5 8 10 24-30 23
13. Раднички К. 23 5 7 11 22-41 22
14. Јавор 23 4 9 10 18-26 21
15. ОФК 23 6 3 14 20-33 21
16. Рад 23 6 3 14 13-28 21

У четвртак, 17. априла, играли су:
Раднички К. – ОФК
Слобода – Војводина
Рад – Јавор
Партизан – Јагодина
Раднички Н. – Напредак
Нови Пазар – Црвена звезда
Чукарички – Доњи Срем
Спартак – Вождовац
Листа стрелаца:
15 голова: Мрђа (Ц. звезда)
11 голова: Дауда (Ц. звезда)
9 голова: Миросављевић (Чукарички)
8 голова: Пешић (Јагодина)

ЈЕДИНО ЦРВЕНО И ЦРНО-БЕЛИ БЕЗ ПОРАЗА
3. Раднички 2 1 1 159-150 3
4. Мега Визура 2 1 1 166-161 3
5. ФМП 2 1 1 139-144 3
6. Металац 2 1 1 138-144 3
7. Црнокоса 2 0 2 158-184 2
8. Борац 2 0 2 138-165 2

У 3. колу, играју:
ФМП – Борац
Мега Визура – Црвена звезда
Раднички – Металац
Партизан – Црнокоса

SPORT
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Припремио: Србољуб Мишковић

После утакмице са Стеауом бројни
навијачи АКС Поли су били уверени да ће
темишварски прволигаш на гостовању у
Брашову против Короне, последње екипе на
табели, постићи победу и на тај начин, са
три освојена бода, осетно поправити стање
на табели. Међутим, играчи Дана Алексе су
нам још једном приредили непријатно
изненађење и играли само 0-0 и тако два
планирана бода одоше у неповрат. Можда ће
на крају шампионата ови изгубљени бодови
бити и пресудни за опстанак у лиги. Добро
би било да до последњег кола Поли одржи
макар садашњу позицију на табели, а за то
је потребно освајати бод по бод. Прва
прилика је у наредном 28. колу када у
Темишвару гостује “У” Клуж, екипа која се
такође бори за опстанак.

Минуло коло је донело и први пораз
лидера. Стеауа је на свом терену поражена
од Васлуја са 0-1, али још увек има прву
шансу за освајање шампионске титуле.
Уосталом, у минулом колу гости су освојили
12 бодова a постигнуто је и неколико
изненађујућих резултата.

Резултати: Корона Брашов - АКС Поли 0-
0, Стеауа - Васлуј 0-1, Астра Ђурђу -
Конкордија 1-0, Петролул - Медјаш 2-0,

Фудбал, Прва лига
ВРУЋЕ И ХЛАДНО

Оцелул Галац - КФР Клуж 0-1, Чеахлау -
Динамо 0-1, “У” Клуж - Ботошањ 2-1,
Вииторул Констанца - ФК Брашов 0-0,
Пандури - Наводари 0-0.

Врх табеле
1. Стеауа 27 18 8 1 57-16 62
2. Астра 27 17 5 5 56-24 56
3. Петролул 27 13 13 1 38-16 52
4. Динамо 27 13 7 7 40-25 46
АКС Поли је на 12. месту са 31 б. У

наставку су 13. “У” Клуж 30 б, 14 ч.
Наводари 29 б, 15. Галац 28 б, 16. ФК
Брашов 27 б, 17. Вииторул 27 б, 18. Корона
14 б. Све ове екипе су у опасној зони, али и
Конкордија (34 б), Медјаш (33 б) и Чеахлау
(33 б). Заиста, биће занимљива завршница.

Следеће, 28. коло
Петак, 18. април: Медјаш - Оцелул Галац

(19.00 ч)
Субота, 19. април: ФК Васлуј - Корона

Брашов (17.00 ч), КФР Клуж - Чеахлау (19.30
ч)

Недеља, 20. април: Динамо - Астра
Ђурђу (14.00 ч), ФК Ботошањ - Пандури Тргу
Жиу (16.30 ч), Наводари - Петролул (19.00 ч)

Понедељак, 21. април: АКС Поли - “У”
Клуж (18.30 ч), ФК Брашов - Конкордија
(19.30), Вииторул - Стеауа (21.00 ч)

Фудбал, Тимишко жупанијско првенство

ПОБЕДЕ ВАРЈАША И СЕНПЕТРА У ГОСТИМА
Прва серија. Резултати 20. кола:

Перјамош - Варјаш 0-2, Рипенсија Темишвар
- Велики Комлош 5-1, АС Карањ - Карпиниш
3-2, Грабац - Плави делија Сенпетар 1-5,
Гленторан - Мали Бечкерек II 2-0, Готлоб -
Чанад 3-0. Утакмица Трикоу Темишвар -
Стара Бешенова II је одложена, а Валкањ је
био слободан.

Врх табеле
1. Рипенсија 19 18 0 1 95-7 54
2. Варјаш 19 15 0 4 59-14 45
3. В. Комлош 19 14 1 4 45-22 43
Сенпетар је на 6. месту са 33 б, а Чанад

на 7. месту са 27 б.
Наредно коло: Валкањ - Готлоб, Чанад -

АС Карањ, М. Бечкерек - Грабац, Сенпетар -
Гленторан, Карпиниш - Рипенсија, Комлош -
Перјамош, Варјаш - Стара Бешенова. Трикоу
је слободан.

Друга серија. Резултати 20 кола: Гилад -
Сенмијај 2-1, Дета - Билед 2-1, Солвентул -
Фењ 2-2, Либлинг - Бобда 3-3, Чернетјаз -
АКС Поли II 0-4, Банлок - Парац 2-0, Мурањ
- Жебељ 3-0, Моравица је била слободна.

Врх табеле
1. Мурањ 19 16 0 3 65-25 48
2. АКС Поли II 18 14 1 3 72-9 43
3. Сенмијај 19 12 2 5 53-22 38
Парац је на 7. месту са 28 б, Дета на 10.

месту са 24 б, а Фењ на 11. месту са 20 б.
Наредно коло: Моравица - Банлок,

Парац - Чернатјаз, АКС Поли II - Либлинг,
Бобда - Солвентул, Фењ - Дета, Билед -
Мурањ, Жебељ - Сенандреј.

Трећа серија. Резултати 20. кола: Машлок
- Тополовац 6-1, Буковац - Болдур 3-1,
Бакова - Штука 4-3, Бузјаш - Лугож II 1-3,
Ђармата Ви - Кевереш 6-1, Кизатау - Урсењ
6-1, Базош - Ремета 7-0. Одложен је сусрет
Мошница - Јанова.

Врх табеле
1. Кизатау 20 29 0 1 93-20 57
2. Машлок 20 18 2 0 102-15 55
3. Ђармата Ви 20 17 0 3 91-17 51
Наредно коло: Базош - Машлок, Ремета -

Кизатау, Урсењ - Ђармата Ви, Кевереш -
Бузјаш, Лугож II - Бакова.

SPORT
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Са најлепшим
осмехом на лицу, 5.

рођендан слави наша
драга ћерка

ЈАСМИНА
из Арада

Само су 5 година иза
тебе, а пуно испред.
У свакој години која

те чека пронађи
радост, здравље и сву

срећу овог света!
Срећно ти било пето

по реду рођенданско славље, на многаја
љета, нека ти живот буде испуњен лепим

и светлим тренуцима. Грле те и љубе:
мама Анђелија и тата Васа.

Наша најдража унука

ЈАСМИНА

слави свој 5.
рођендан. Тим

поводом: Желимо ти
пуно среће, да те

прати све пролеће,
пуно здравља и
вечитог славља,
бреме успеха да

денеш, куд се лицем
ти окренеш! Да ти

Господ Бог подари много здравља, среће,
љубави, радости и осмеха на лицу, успеха

у свему и да те прати на сваком кораку.
Волимо те највише на свету: мајка Горица
и деда Ђурица из Арада, мајка Отилија и

деда Јон из Србије, прабаба Ружица и
прадеда Добромир из Кетфеља.

Драгој

ЈАСМИНИ

честитамо 5.
рођендан! Пријатељи

данас наздравиће сви,
нека ти се свака

жеља оствари, нек ти
живот буде лепши

него сан од срца ти
желимо: Срећан

рођендан!  Са пуно
љубави: сестрице
Емилија и Софија,

брaтић Лука и остала родбина из Арада,
Темишвара и Наћфале.

Наша најдража ћерка

БОЈАНА
ЖИВКОВИЋ

из Белобрешке

22. априла испуниће
8 година срећног и
безбрижног живота.

Ти си мамина и
татина највећа

радост, најлепши
цвет што украси наш
дом, у коме ћеш увек

наћи нашу љубав и топлину. А за твој
рођендан најлепши загрљај, да си нам

здрава и срећна и да ти Господ Бог
подари само што ти ми желимо.

Са пуно љубави: тата Бојан и мама
Бранка.

Драгој синовици и
сестрици

БОЈАНИ ЖИВКОВИЋ

Када перо слатке речи
пише, а сан мирише и

дише, година је још
једна више, то на

честитку пише.
Господе Боже подари
јој много здравља и
среће, осветли јој

путеве где год стигне,
где год згазне, да су пуни успеха са много
задовољства и душевна мира.  Срећан ти
8. рођендан! Нек ти живот зри, искрено од
срца желимо ти сви: чика Дамир, стрина

Далиборка и братић Жељко.

Драга унуко

БОЈАНА ЖИВКОВИЋ

са пуно љубави
честитамо ти 8.

рођендан!
Хвала ти што нас

чиниш најсрећнијим
дедом и мајком на

свету, својим
осмехом, загрљајем и

својим успесима у
школи. Обећавамо да

ће наш загрљај бити увек ту за тебе.
Желимо ти срећно и безбрижно

детињство! Пуно те воле: деда Ђане и
нана Златинка.

^ESTITKE
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Најлепши дан,

ДАРКО БОГОСОВ

твој 6. рођендан, 21.
априла! Ако у животу
заиста постоји срећа,

што живот чини
лепшим, онда је наша

жеља да та срећа буде
упућена теби..

Поклањамо ти дане
пуне ведрине, топлину
која не нестаје и љубав

која вечно траје, највећи  загрљај где ћеш увек
бити вољен. Буди здрав, срећан и безбрижан.

Пуно те волимо: мама Адина, тата Драган,
мајка Зорка, деда Миливој, мајка Емилија, уја

Дани и остала родбина.

Честитамо 82.
рођендан драгом

учитељу
ЂОКИ ЖУПУНСКОМ

Желимо ти много
здравља и још пуно
лепих година, које
ћеш проживети у

здрављу са нама који
те неизмерно волимо.

Хвала ти што си у
нас уткао толико

доброте и љубави, које су се претвориле у
снагу са којом смо кренули у живот. Јер,
без твоје помоћи би било тешко постати
оно што смо данас. Буди још дуго година

поред нас својом добротом и
племенитошћу и да нам и даље будеш

ослонац породице. Твоји најмилији.

За драгу

БРАНКИЦУ
ПЛАВОШИН

Сваке године на
овај дан

Слави се твој
рођендан

Запиши срцу у
споменар

И овај петнаести
рођендан.

Нама руке пружи
И осмехом разоружи
Наше срце заиграће

И тебе вечно волеће.
Буди срећна јединице наша! Желе ти

мама Станка и тата Бранислав.

Честитка за

ИВАНУ - БРАНКИЦУ

Срећан нек је овај
дан

Јер данас је твој
рођендан.

Нек те срећа свуда
прати

Добро за зло увек
врати.

Чини добро, надај се
У Господа увек уздај

се!
Пуно здравља желе ти: тетка Минка, мајка

Вукосава, деда Божидар, ујка Миле, ујна
Слађана, братић Ненад, тета Невена, теча

Веселин, Слађан и Ружица.

Срећан рођендан

ИВАНИ БРАНКИЦИ
ПЛАВОШИН

Буди јака, буди
срећна,

Нек ти храброст буде
вечна

И доброта неизмерна
А лепота

непролазна.
Желе ти кумови:

Мануела, Миодраг,
Горан и ујна Маца и

уја Сава.

Наша најдража

ФЛОРИНА СЛАТИНА

16. априла
прославила је

рођендан! Уз најлепше
жеље, порука из срца:

Твојим осмехом
украсила си нам

живот, твојим
присуством улепшала
си нам и јаву и сан.
Остани у срцу исто

она топла душа која нам је живот
осветлила и улепшала дане са пуно

љубави. Пуно здравља и среће: мама
Горица, супруг Коста и мајка Савета.

^ESTITKE
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РАДИО ТЕМИШВАР

Сваке недеље,
од 15.00 до 16.00 часова,

на 630 килохерца.
Уживо програм на српском језику

ЧЕСТИТКЕ, ЖЕЉЕ И ПОЗДРАВИ

Телефони:
0256.49.35.45; 0256.49.55.36;
0372.56.10.25; 0372.56.10.35.

Телефон за sms поруке:
0725.737.373.

Слушајте нас и на интернету, на
адреси: www.radiotimisoara.ro

СРПСКИ ВИДИЦИ -  ТВ
ЕМИСИЈА НА СРПСКОМ

ЈЕЗИКУ

На трећем каналу
румунског јавног сервиса телевизије
- ТВР 3, емитује се сваког уторка од

12.20 часова, емисија на српском
језику, „Српски видици” - трајања
двадесет минута, коју припрема и

уређује Миодраг Обрадов
(реприза, исте ноћи од 00.50).
Сваке среде на регионалном

програму румунског јавног сервиса
телевизије - ТВР Темишвар, можете
пратити емисију „Српски видици”,

између 20.00 и 20.30 часова, трајање
26 минута (реприза четвртком од

11.00).  Једном месечно, последњег
четвртка у месецу, на програму ТВР

Темишвар емитује се музичка
емисија српског садржаја у трајању
од 26 минута (реприза у петак од

11.00).

У уторак, 22. априла, на програму
(ТВР 3) биће репортажа снимљена на

Сајму књиге у Београду, октобра
2013. (Сутра је у 20 часова на каналу

ТВР Темишвар)

АЛЕКСАНДРА и ДРАГАНА
РАЈИН

ДЕЈАН КИРИЦОЈУ

OGLASI
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У нежном сећању чувамо успомене на
драгу маму и брата

У тузи и болу пролази 6 месеци, односно
2 и по године од када су преминули моји
најдражи супруга и син

ЕЛЕНА  и СЛОБОДАН БОБА РАДОВАН

С вама се угасила најсјајнија искра из
нашег топлог дома. Оставили сте дубоки
траг у нашим срцима... Траг испуњен тугом
и болом, тугом која не јењава. Не могу да
схватим да вас нема, хоћу да вас видим,
желим да вас вратим. Нема више ваших
долазака, осмеха, загрљаја и радости.
Свугде око мене ваша слика, а душа пуна
бола, очи пуне суза...

Све је без вас пусто и празно, нема више
радости и среће, никада вас срце прежалити
неће: ожалошћени супруг и отац Светозар.

ЕЛЕНА  и СЛОБОДАН БОБА РАДОВАН

Када са некима делиш животно поверење,
срећу, тугу и они оду, остају заувек празнина
и најдубљи бол. Тешко је сазнање да вас
више нема, а неверица и туга парају срца.
Заједно смо се радовали, а сада сте далеко.
Живите кроз наше успомене и незаборавне
тренутке када смо сви били заједно. Туга се
не мери речима ни временом које пролази
већ празнином која је остала вашим од-
ласком.

Док постојимо чуваћемо вас од заборава:
син и брат Пера, снаја Симона и унук Алекс
из Немачке.

40. ГОДИШЊИЦА

Матуранти Српске гимназије у
Темишвару, генерација 1974. године
(разредна старешина проф. Живана

Поповић +) организује састанак
поводом 40. годишњице од

апсолвирања.
Будимо заједно сви ми који смо оних
седамдесетих делили “и добро и зло”,
будимо заједно да се свега присетимо

и оживимо све те, нама драге,
успомене, у суботу

31. маја 2014. године.
Умољавају се бивше колеге да се

јаве на телефоне:
Милка - 0766.555.934

Властимир - 0723.718.413
Душика - 0768.103.050.

Исправка

У прошлом броју недељника Наша
реч – број 1259, на 21. страници у
оквиру рубрике Доситејевци – Трчање
и дружење, објављена су имена
победника, грешком је написано
презиме Ларе Соке Вујица, ученице
припремног разреда Српске гимназије
„Доситеј Обрадовић“, која је освојила
другом место у оквиру такмичења за
финале Кроса РТС-а, а чије је главни
покровитељ Министарство вера и дија-
споре Републике Србије.

Уједно у тексту “Седница Руководе-
ћег савета ССР” треба да стоји уместо
Базјашка - Бездинска повеља.

Н.Р.

^ITUQE
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У тузи и болу про-
лазе 6 недеља од ка-
да је преминула наша
драга

ЗОРА СТАНОЈЕВ
из Гада

Оставила си неиз-
брисив траг доброте
који се памти. Понос-
ни смо што си била
део наше породице.
Никада те неће забо-
равити супруг Боривој,
ћерка Светлана, зет Сорин, унук Боривој и
Јела.

Шест тужних неде-
ља пролазе а наше
драге сестрице

ЗОРЕ СТАНОЈЕВ
из Гада

више нема.
Никада је неће за-

боравити Жива, Мари-
оара, Дана, Ади, Бог-
дана, Живица и Јели-
ца са њиховим поро-
дицама.

Прошло је 6 неде-
ља од када нема међу
нама

ЗОРЕ СТАНОЈЕВ
из Гада

Свуда нас прате
твоје миле очи, твоје
лепе речи, твоја љубав
и доброта.

Заувек ожалошће-
ни: брат Драга, снаја
Тања и њихова поро-
дица.

Прошло је 6
недеља од када нема
међу нама наше

ЗОРЕ СТАНОЈЕВ
из Гада

Никада је неће за-
боравити њени при-
јатељи Тику и Мариш
из Немачке.

Прошло је 6 неде-
ља од када нас је зау-
век напустио

ОБРЕНКО ФИЛИПАШ
из Гада

Никада га неће за-
боравити Жива, Мари-
оара, Дана, Ади, Бог-
дана, Живица, Јелица
и њихове породице.

Последњи поздрав
пун бола и туге драгој

ОЛГИ СИМОВИЋ
из Ланговета

Твојим одласком
остала је велика праз-
нина, туга и бол у на-
шим срцима. Твоју ро-
дитељску љубав и до-
броту нам нико не мо-
же заменити. Увек ће-
мо те волети и чувати
од заборава.

Заувек ожалошћени син Бошко са породи-
цом из Аустралије.

Последње збогом драгој

ОЛГИ СИМОВИЋ
из Ланговета

Све што је било људско
и племенито красило је тво-
је срце.

Никада те нећемо забо-
равити: братанци Мики и
Млађа са породицом.

Поштовани читаоци!
Подсећамо Вас

да читуље и мале огласе можете доставити
у секретаријату редакције до среде у 12.00

часова.

^ITUQE
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Тужно сећање на
21. април, када нас је
напустила пре годину
дана наша драга ма-
ма и мајка

АНГЕЛИНА ВУЈНОВ
из Темишвара

родом из Иванде

Без тебе ништа више
није исто. Нема твоје
љубави, топлине и до-
броте којом си нас оба-
cипала. Живећеш у на-
шим срцима док постојимо и увек ће за тобом
жалити и у мислима носити твоја ћерка Олга,
зет Вирџил и унука Клаудија са породицом.

Нека ти Господ Бог подари миран вечни сан.

Са болом у души подсећамо да се ове го-
дине навршавају 9, односно 6 година од када
су нас заувек напустили наши најмилији

ЛУКА МИЛОЈКОВ и ЈАДРАНКА МИЛОЈКОВ

С љубављу и тугом увек ћемо се сећати
њихове доброте, пажње, љубави и са поно-
сом и поштовањем чуваћемо најлепше успо-
мене на њих све док и нас буде.

Заувек ожалошћени: Радованка, Миодраг и
Зоран.

Са дубоким болом
у души опраштамо се
од наше најдраже ма-
ме, сестре и “маке”

МИЛИЦЕ ЛАЗИН
родом из Гада

која нас је, после
дуге и тешке болести,
напустила у 79. годи-
ни живота. Хвала ти за
сву неизмерну љубав,
пожртвованост и по-
моћ које си нам несе-
бично пружала целог живота. Твој драги лик
и неизмерна љубав према нама остаће зау-
век у нашим срцима.

Никада те нећемо заборавити: ћерка Ду-
шица, унука Јасмина и сестра Пијада са по-
родицом.

Са болом у души
изражавамо најискре-
није саучешће ожало-
шћеној породици по-
водом упокојења драге
нам

МИЛИЦЕ ЛАЗИН

Вечна јој слава!
Заувек остаће у на-

шем сећању успомена
на драги лик и племе-
ниту душу.

Мира, Милева, Сла-
вица и Живица.

Тужно и болно се-
ћање на 20. април,
дан када се навршава-
ју три године од када
је преминуо наш драги

БОГОЉУБ БАКИЋ

Велико и племени-
то срце и његов драги
лик, наше су вечне ус-
помене. Године прола-
зе а сећање на њега
остаће да живи у
нама. Дубоко, снажно,
лепо и чисто.

С поштовањем, супруга Милева, ћерка
Славица, зет Живица, најдража унука Ивана
и сестра Мира.

Шест година живи-
мо без наше драге

ЈОВАНКЕ ЛАЗИЋ

Остало је нешто
теже од смрти, а то је
живот без тебе. Туга у
срцу, у кући велика
празнина, на гробу
тишина и сећање на
твоју доброту и племе-
нитост.

Твоји најмилији.
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У нежном сећању чувамо успомену на
драге родитеље, који су преминули пре 3,
односно 10 година

МЕЛАНИЈА и АНЂЕЛКО ПЕЈОВИЋ

За собом сте оставили успомену која не
може да избледи, неокаљано име које ћемо
памтити само по добру и сећање које нас
опомиње да без вас морамо да наставимо
даље онако како сте ви живели: достојан-
ствено, часно и храбро.

Са тугом: ћерка Славица и син Бата са
породицама.

Навршавају се 19
година, 21. априла,
како је у Господу ус-
нуо наш драги

ИВАН СТОЈАНОВ
из Дињаша

Пошао је у свој веч-
ни дом тихо и полако,
као што је и живео, на
благој ватри изгарају-
ћи како би нама пру-
жио  прегршти радова-
ња, племенитости и
доброте. Нама је у аманет оставио непроце-
њиве поуке и путоказе којима и данас често
корачамо. Он и сада живи у нашим ожалош-
ћеним срцима.

Успомену чувају: супруга Даринка, син Рада,
снаја Славица и унука Владица.

Са тугом и болом у
срцима подсећамо да
је прошлa година од
када смо се растали од
драге мајке и свекрве

ПЕРСЕ
МАЛИМАРКОВ

Нећемо је никад за-
боравити, заувек ожало-
шћени: унуци Саша и
Надина, снаја Биљана.

На дан 15. априла
навршило се 15 тужних
година од када је пре-
минуо наш драги

ВЛАДА ШИРИ
из Кетфеља

Са пуно љубави и
поштовања носићемо
у срцима твоје драго
лице и твоју доброту.
Био си човек вредан
љубави и поштовања,
сећање на тебе живе-
ће вечно у нама. Породица.

Прошле су 3 тужне
године од када се

МИРОСЛАВ ВИДАК
из Арада

родом из Великог
Сенпетра

на први дан Ускрса
преселио у вечност.

Тугују за њим: су-
пруга Олгица, деца
Миле, Мирослава и Ју-
лијус, снајка Белица,
баба Даница и Мица
са породицом.

Почивај у миру, драги наш!

Тужно сећање на
16. април 2011., када
нас је заувек оставио
мој драги Лала

СТЕВА МИХАЈЛОВ
ШТЕФИ

из Дињаша

Нека му Господ Бог
подари спокојан вечни
сан.

Ђура.
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Тужно и болно се-
ћање поводом прола-
ска 12 година

ИЛИЈА
МИХАЈЛОВИЋ

из Радимне

Април, 15., тугом за-
писан, сузом заливен,
свака суза има своју
причу. Године пролазе,
спокоја нема,  12 го-
дина сакупљамо сећа-
ња на  лепоту нашег
живљења. Има те свуда и у свему си са на-
ма, само те нема тамо где нам највише не-
достајеш, у животу. Дешава се пуно тога че-
му би се ти радовао. Живот иде даље, а ти
нам недостајеш. Остаћеш увек у нашем срцу.

Ожалошћена породица: супруга Рада, син
Батица, ћерка Лавинија, зет Далибор и унук
Илија. Дана 21. априла на-

вршавају се 17 тужних
година од када нас је
заувек напустио наш
драги и вољени

БОРИСЛАВ ИЛИН
из Српског
Семартона

родом из Немета

Не постоје речи ко-
је би описале нашу ту-
гу и бол због твог пре-
раног одласка у 47. го-
дини живота. Увек присутан, никад прежаљен,
увек вољен и никад заборављен.

Твоји најмилији.

Тужно сећање на 24.
април, када је пре 6 го-
дина преминуо наш драги

ЈОЦА НИКОЛИН
из Српског
Семартона

Тужни смо због твог
одласка али и поносни
што си био храбар и
упоран до самог краја.
Твоја животна прича
још увек траје. Ми који
смо те највише волели
остајемо да је причамо још много година и
да те се са љубављу сећамо. Хвала ти за
све што си учинио за нас.

Са тугом у срцу: супруга Стефанида,
ћерка Велинка и син Живица са породицама.

Тужно сећање пово-
дом проласка 26 годи-
на од упокојења нашег
драгог

ИСЕ АНТИНА
родом из Иванде

Има нешто што ни-
кад неће нестати, а то
су бол, сећање и лепе
успомене које су оста-
ле за тобом. Био си
оличење доброте и по-
зитивности. Таквог ће-
мо те и памтити, јер својим поштењем и ча-
сним животом увек си нам био и остао узор.

Неизмерно тужни: ћерка Радојка, зет
Томислав и унука Славинка са породицом.

Пролазе 16 година
као вечност али није-
дан без сећања и туге
за тобом

ВЛАДА ЛАЦИЋ
из Великог
Сенпетра

Живиш кроз најлеп-
ше успомене и неза-
боравне тренутке када
смо сви били заједно.
Остаћеш вечно суза у
нашим очима и туга у
нашим срцима. Твоја породица.

Дана 21. априла
навршиће се тужна го-
дина од како нас је
заувек напустила на-
ша драга мајка, мама
и свекрва

АНЂЕЛИЈА
ВУЈНОВ

из
Темишвара
родом из

Иванде

Никада те неће за-
боравити, твоји најмилији: најдражи унук Бог-
дан, ћерка Видосава и зет Сава Веселинов из
Темишвара.

Почивај у миру!



Акције и манифестације ССР
- април 2014. године -







Гостовање темишварског Мешовитог хора СПЦ
на Ускршњем концерту у Храму Светог Саве
Крст деце Луговета
Кумачење у Златици




