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Далибор МИЛОВАН
ТВ сниматељ

ВАРКА И СТВАРНОСТ
ЗАБЕЛЕЖЕНЕ

КАМЕРОМ

Интервју

6стр.

ДЕСЕТ ГОДИНА
СТАНЧЕВАЧКОГ

„СВЕТОГ ЂОРЂА“

Наша тема

10стр.

МИСТИЧНА ПОЕЗИЈА
О ЖИВОМ БОГУ

Живот књиге

23стр.

КОД СРБА
У ИСТРИ

Култура

18стр.

Својим сам стиховима
илустровао нашу причу

о Темишвару“ ”
Аутор проналази

у молитви
песничке вибрације“ ”

„Дани
Ђурђевка“

др Славомир
Гвозденовић
у Хрватској

Благоје Чоботин
књижевник
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V E S T I

СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА
РУКОВОДЕЋЕГ САВЕТА ССР
Редовна  седница  Извршног одбора

Руководећег савета ССР  одржава се у
Темишвару, петак 9. маја 2014,  с почетком
у 16.00 часова са следећим дневним редом:

  1.Разматрање и усвајање пристиглих
позива за акције за месец јун  2014. године

 2. Административно-организациони
проблеми (анализа активности „Наше речи“)

 3. Разно

ДЕЧИЈИ ФЕСТИВАЛ
„ИГРАЈ КОЛО НАОКОЛО“

У Темишвару се у суботу 10. маја с
почетком у 11.30 часова  одржава Дечији
фестивал „Играј коло наоколо“ у сали
Капитол у Темишвару. Фестивал ће окупити

децу из Мачевића, Соколовца, Пожежене,
Ченеја, Јозефина и Мехале, Ирига и Каћа
(Србија), припремне групе Српске гимназије
„Доситеј Обрадовић“ и Ђирока.

Фестивал ће снимати Телевизија Нови
Сад, а специјални гости су представници
Удружења васпитача Војводине на челу са
председницом Радмилом Петровић. Љ.П.С.

КОНКУРС ЗА ИЗБОР
НАЈЛЕПШИХ ПЕСАМА

Књижевно друштво ЗАПИС је и ове
године расписало конкурс за избор
најлепших песама која ће бити објављена у
Летопису КД Запис за 2014. Од десет
песама које жири одабере као најлепше и
које ће бити објављене у Летопису, издвајају
се три за Прву, Другу и Трећу награду и још
једна за награду „Милутин Мијаиловић“.
Проглашење резултата конкурса и промоција
летописа Четрнаести год, биће обављени на
Смотри књижевног стваралаштва српског

језичког подручја „Записови лирски кругови
2014“, планираној за почетак месеца
октобра. Право да учествују на конкурсу
имају сви песници који пишу на српском
језику и користе српско ћирилично писмо.
Песме (не више од три) до 30 стихова
свака, у три примерка, потписане шифром,
са решењем шифре у посебном омоту,
послати најдаље до 15. маја, на адресу: КД
ЗАПИС, Културни центар, Трг кнеза Михаила
1, 32300 Горњи Милановац.

КУД „ДУНАВ“ СВИНИЦЕ
НА ONG FEST-У

У суботу 10. маја с почетком у 15 часова
у Парку Херастрау КУД „Дунав“ из Свинице
наступиће у Букурешту на ONG FEST-у у
Парку Херастрау. Како сазнајемо од Николе
Курића, кнеза Свинице који ће пратити
чланове друштва, КУД „Дунав“ ће наступити
негде око 15 часова на отвореној сцени, а

извешће две кореографије шопских игара и
игара из Беле Паланке. Руководилац КУД
„Дунав“ из Свинице је Милка Балач. Љ.П.С.

КУД „ПЛАВИ ДЕЛИЈА“ НА
ФЕСТИВАЛУ „МАЛИ ЗЛАТНИ

ОПАНАК“ У ВАЉЕВУ
У недељу 11. маја дечија група  КУД-а

„Плави делија“ из Великог Сенпетра,
учествоваће у Ваљеву на Фестивалу „Мали
златни опанак“. Са децом у Ваљево путују
руководиоци Борко Јоргован и Радован
Јованов.

Њихов наступ заказан је после 16 часова
у Дому културе у Ваљеву, када ће извести
изгре из Баната под насловом „Зелен
багрем удара“ Милорада Лонића, а пратиће
из семиклушки тамбураши „Батини бећари“.
Љ.П.С.
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Љубинка
Перинац
Станков

ГЛИНЕНИ ГОЛУБОВИ?

Пише:

Не верујем да је ни најспособнијем, ни најобученијем генералу
свеједно да ли ће бити или не убијен, да ли ће одузети неком

живот или запалити нечију кућу. Шта онда очекивати од
двадесетогодишњих младића,  без иједног сата војне обуке,

јер је обавеза војне службе  укинута  у Румунији

Стижу са свих страна злогласне вести о
проширењу рата у Украјини, а ми би, као
прве комшије требало да постанемо
првостепени донатори голоруких младића за
убацивање у ратни ролеркостер. Томе у
прилог Званични лист (Monitorul Oficial)
објавио је образац за лекарско уверење које
ће млади грађани Румуније од 20 до 35
година морати да попуне када буду
регрутовани у
војску.

Диже ми се
коса на глави од
ове помисли, и то
не само што
принципијелно не
волим ратове, већ
због  перверзно
стереотипног
модела америчке
„демократизације“
свуда по свету,
од Косова,
Србије, Хрватске,
Босне,
Авганистана, Ирака, и Бог зна којих већ
земаља, па сада и Украјине. Модел има у
својој ДНК спирали интересе зеленаша,
нафташа, и трговаца оружја, доказаних
„добротвора“, који из својих кожних фотеља
„утерују правду и демократију“. Уз обећање
америчког стандарда, они дуплим аршином
примењују врло уносну математичку
формулу: Што више гробова, беде и
сиромаштва код вас, то ће више политичке
снаге и економске моћи бити за нас. Где год
су Амери и НАТО преваспитавали диктаторе,
земље су „цветале“. Тако је и у Србији и
бившој СФРЈ, тако је и у Ирану и
Авганистану, Сомалију већ да и не помињем.

Исти се сценарио, по тачкама, примењује и
у Украјини, са ипак малом-великом
разликом. Црвена  линија се овде усијала, а
Русија ипак није Сомалија.

Украјина је већ у рату. Европска берза се
заталасала. На вестима нам показују мртве,
палеж и ратне сцене од којих ти се крв леди
у жилама. Управо читам у новинама - први
министар Румуније у посети фабрици авиона

у Крајови
изјављује: „Иако
нам не гине рат,
добра вест је да
ћете имати
посла“. Ко пада
на такве
штосове? Зар да
нам деца буду
глинени глубови
за туђе
стрељачке
забаве?

Не верујем да
је ни
најспособнијем,

ни најобученијем генералу  свеједно да ли
ће бити или не убијен, да ли ће одузети
неком живот или запалити нечију кућу. Шта
онда очекивати од двадесетогодишњих
младића,  без иједног сата војне обуке, јер
је обавеза војне службе  укинута  у
Румунији. Ко је спреман да ратује? И зашто
би ратовали? Који су нам разлози?
Споразуми политичара?

Нека онда ратују политичари. Нека се
мушки, очи у очи изазову на двобој, потуку
као Индијанци или напију у кафани и на
крају поделе оно што их занима, од сфера
утицаја до  ресурси... Али децу... Нека нам
децу оставе на миру.
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Чувена песма “Ђурђевдан” настала је у
“возу смрти”, који је путовао из Сарајева за
Јасеновац, открива професор Жарко
Видовић, историчар уметности из Сарајева,
који је био у злогласном концентрационом

логору 1942. године.
Наиме, како сведочи овај

историчар, Србе су 1942. године на
Ђурђевдан затворили у сточне
вагоне и, по наређењу НДХ,
полиција их је повела на
“ђурђевдански уранак”. Видовић је
био у затворима до 1942. године, и
то прво у немачком, па у усташком.
У “Великом транспорту” пребачен
је у Јасеновац, одакле је
депортован у логор код Нарвика у
Норвешкој.

Према његовим речима, на путу
према казамату, заточеници у
вагонима без хране и воде почели
су да падају у кризе због страха и

Песма “Ђурђевдан” настала у возу
за Јасеновац!

Када су гладни и жедни Срби, који су на Ђурђевдан у вагонима
транспортовани за злогласни логор, почели да запомажу, један
Сарајлија је први пут запевао: “Прољеће на моје раме слијеће,

ђурђевак зелени, свима осим мени...”

неизвесности. У општем хаосу, један од њих,
за кога се тврди да је био члан сарајевске
“Слоге”, у сопственом грчу и немоћи, из
поноса и пркоса, први пут је запевао
“Прољеће на моје раме слијеће, ђурђевак

зелени, свима осим мени –
Ђурђевдан је!”.

По доступним сведочењима,
усташе су због песме “Ђурђевдан”
затвориле шибере на вагонима, а
затвореници су остали без ваздуха
на малом простору, збијени једни
до других. Од 3.000, колико их је
кренуло из Сарајева, у Јасеновац је
стигло 2.000 душа, а њих две
стотине је на крају рата преживело
тортуру.

Ова информација потврђена је и
од преживелих сведока из
Републике Српске, написао је
новинар Вукашин Беатовић.

Телеграф



5br. 1263/9.05.2014.

[TA [TAMPA [TAMPA

Превео и приредио: Горан Мишковић

Састанак
Књижевног

кружока
Крајем јануара у

Српском Семартону је
одржан први
овогодишњи састанак
Књижевног кружока
„Доситеј Обрадовић“,
на којем је своје
најновије песме читао
Душан К. Васиљев.

10. фебруар 1978.

Омаж
књижевнику
У сали Удружења

књижевника у
Темишвару одржана
је пригодна
свечаност поводом
обележавања 70.
годишњице нашег
књижевника,
прозаичара
Светомира Рајкова.

22. март 1991.

Нови чланови
Пионирска

организација основне
школе у Иванди
примила је прошлих
дана 19 нових
чланова, ученике II и
III разреда. Међу
њима су: Слободан
Ђурић, Живадинка
Фењац, Меланија
Николин итд.

24. мај 1958.

Отплата кредита

ВРЕМЕПЛОВ

Скуп пољубац

Чистији 1. Мај
У поређењу са претходним

годинама, када је празник
радног народа за собом
остављао тоне ђубрета, ове
године је све протекло
цивилизованије. Да ли је томе
допринело лоше време, које је
многе Темишварце оставило
кући, или већа брига о својој
околној средини, тек Зелена
шума, Шаг и Албина су овога
пута прошли без видних

Једна верзија
познате скулптуре
Константина
Бранкуша „Sărutul“,
продата је за
импресивну суму од
8.565.000 долара на
лицитацији у Њујорку.
Рад димензија 36X24
сантиметара у гипсу
представља једну од
шест варијанти
скулптуре, приказујући
загрљај и пољубац
двоје заљубљених.
„Тема пољупца је
била изузетно важна
за Бранкуша, радећи на њој готово четири деценије. Био је
толико опседнут темом, тако да је она постала емблематична
за цео његов живот“, рекао је Шарон Ким, директор аукцијске
куће.

До краја ове године Румунија
ће вратити Међународном
монетарном фонду главни део
финансија позајмљених 2009.
године. „Новац ће бити враћен
без видних ефеката и суза“,
изјавио је гувернер Народне
банке Румуније Мугур Исареску.
Он је нагласио да је кредит

био паметно искоришћен и да
ће се његови ефекти најбоље
видети у наредним годинама.
Исареску је додао да су паре
поред економског развитка,
допринеле и побољшању
животног стандарда, али је
ова констатација ипак
примљена са неповерењем.

трагова обележавања
пролетерске традиције. „Није
било новчаних казни.
Банаћани који су изашли на
„пикник“ понашали су се
уљудно, сакупивши у кесе
остатке празничног роштиља,
те није било разлога да
интервенишемо“, рекла је
Маријана Лоренци, инспектор-
шеф Агенције за заштиту
природе.
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Далибор МИЛОВАН
ТВ сниматељ

ВАРКА И СТВАРНОСТ
ЗАБЕЛЕЖЕНЕ КАМЕРОМ

• Оно што прво приметиш јесте колико се људи мењају пред камерама.
Аутоцензура је код неких толико јака, да постају сасвим другачији, а то није

увек у њиховој користи. Дешавало ми се да присуствујем легендарним
сценама са личностима из политике или културе, али у паузама снимања. Ти
су тренуци драгоценији од самог снимка, јер су тада људи искрени. Кад се

поново упале камере, то је друга прича, различита од стварности

Лична карта:

Датум и место рођења:
28. јануар 1974.

Образовање:
Српска гимназија „Доситеј
Обрадовић“ (1992)

Специјализација:
У Новом Саду и Београду на РТС-у
Радио као сниматељ за ТВТ `89; ТВ
Аналог; ТВР Темишвар, Савез Срба у
Румунији

• Ваши почеци као сниматељ везују се
за почетке телевизије у Темишвару. Шта
је значило узети камеру у руке тих
деведесетих година?

Интересантне су то године. Волео сам
телевизију. Одрастао сам гледајући
београдске тв канале и био сам фасциниран
свиме што је тв екран нудио тих година.
Позив је дошао од професора Миље Радана,
да почнем да радим за ТВТ ‘89. Тражили су

сниматеља који познаје српски језик, а ја
сам тада био студент Србистике и
прихватио сам сарадњу. Било нас је тројица
који смо почели са Џиџи Хујбаном обуку и
од тада ми је камера  занимање.

• Од тада су прошле две деценије.
Скоро да није било главног дешавања у
српској заједници да то Ваша камера није
забележила. Како са ове дистанце оком
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камере изгледа српска заједница?
Први снимак је био баш за Ускрс. Није

ишао уживо. Уживо је било само из студија,
а ми остали смо доносили снимке са
терена. Имао сам велику трему тада.
Истина, прошло је двадесет година
посматрања српске заједнице. Можда сам
био и привилегован да запазим и понешто
што други нису видели. Чињеница је да сам
упознао много добрих и лепих људи, не
мислим само физички лепих, већ и духовно.
И то ми је значило и обогатило ме као
човека, али и професионално. Не могу,
међутим, да не приметим да се српска
заједница веома проредила. Смањује нам се
број драстично, а многих људи, многих
значајних људи српске заједнице, које сам
ценио и са којима сам се дружио, данас
више нема. Остали су снимци, остале су
приче о тим људима, са тим људима.
Штета је што нестајемо, а нестајемо. У
селима је све мање људи на
представама, у цркви нас је мало.
Није лако признати то, али је то
чињеница.

• Знам да није лако издвојити
један тренутак, али сигурно
постоји нешто што се издваја.
Који је то тренутак максималне
професионалне среће?

Тешко је издвојити јер их је
заиста много било. Радио
сам шеснаест година у
ТВ Аналогу, једној од
најбољих телевизија
Темишвара. Многи
људи који су ту
радили постали
су врхунски
професионалци
у Букурешту
или
иностранству.
Тренуци су и
људи које
упознајеш,
који ти
постају
пријатељи.
Иза камере

имаш привилегију да видиш и оно што други
не виде.

• Шта је то што други не виде, а
доступно је човеку иза тв камере?

Оно што прво приметиш јесте колико се
људи мењају пред камерама. Аутоцензура је
код неких толико јака, да постају сасвим
другачији, а то није увек у њиховој користи.
Дешавало ми се да присуствујем
легендарним сценама са личностима из
политике или културе, али у паузама
снимања. Ти су тренуци драгоценији од
самог снимка, јер су тада људи искрени.
Кад се поново упале камере, то је друга
прича од стварности.

• Да ли то значи да
камера приказује лажну

слику стварности?
Понекад је то тако.

Политичке кампање су
ту главне. Имао сам
прилику од 1996. до

последње кампање да
се нагледам

двоструких прича.
Једно иде на екран, а

друга је стварна прича.
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• Оно што мало ко зна, јесте да сте Ви
били сниматељ једне од најпопуларнијих
емисија ТВ Аналога. Мислим ту на
емисију Флавијуса Бајкана „Navetistul
bănăţean“, коју су људи баш због те
ненашминкане стварности волели. Шта је
значило радити ту врсту емисије?

Ту смо емисију почели 2004. године пошто
је Румунија требало
да уђе у Европску
унију 2007. Идеја је
била да обновимо пут
оних који са села,
неких веома
забачених, долазе на
посао у Темишвар, те
да нас при повратку
они одведу у то село
и покажу нам како
живе. Нисмо никог
познавали, али баш
због тога, баш због
тог сировог снимка
онога што сви знамо
да је стварност
румунског села,
емисија је доживела
незапамћену
гледаност, јер су се
људи у њој
препознали. У једном
селу надомак Рекаша
пронашли смо
ситуацију да они нису
имали струје од 1986,
а да надлежни то
нису ни знали. После
емисије, људи су нам
телефонирали и
захвалили, што им је
напокон уведена
струја у село. Ако би
требало да издвојим
тренутак професионалне среће, можда би
ово био један, јер смо им помогли.

• Да ли је било још таквих ситуација,
где су снимак или пуштена вест утицали
на животе људи?

Било је, како да не. После емисије коју
смо радили у темишварском затвору и где је
Раду Мунтјан, иначе затвореник, постао
уредник серије емисија, због свог рада не

само био пуштен шест месеци раније, него
је добио по пуштању из затвора и
запослење у Аналогу. Ето, како једна
емисија баш може да промени животни ток
једног човека.

• То су били срећни тренуци. А тренуци
професионалне несреће и туге?

Сви смо ми људи
и не можеш како би
хтео да останеш
равнодушан, иако
понављаш себи да је
то твој посао и да
мораш да га урадиш
професионално.
Међутим, не може да
те не погоди људска
драма. Било је таквих
тренутака када смо
радили вести са
терена током
поплава. Сећам се
2005. са покојним
Милетом
Керпенишаном у
Фењу је било
страшно. Људи који
су остали под водом,
без крова над
главом.

• Тренутно радите
као сниматељ
Савеза Срба у
Румунији и сарадник
српске емисије ТВР.
Шта се променило у
Вашем животу?

Ја снимам акције
које организује Савез
Срба у Румунији и
уједно снимам и за

потребе српске емисије ТВР. Мало ми је
мирнији живот јер ме више не буде
телефони у три сата ујутру, да негде гори и
морам да стигнем за десет минута на лице
места. Волим свој посао и сматрам да око
камере бележи наш живот и оставља трајна
сведочанства о нама, таквима какви данас
јесмо.

Љубинка Перинац Станков

“Jедна емисија може стварно
да промени животни ток

једног човека”

INTERVJU
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OD PETKA DO PETKA

РАДНЕ СВЕСКЕ ЗА НАЈЛЕПШИ
ЈЕЗИК

Како смо вас обавестили преко нашег
недељника, у Арад Гају, после 52. године, се
поново учи ћирилица. Родитељи и људи
добре воље, као што је господин Петар
Лолић, решили су да уплате овај течај и да
сваке суботе за њих и њихову децу из

Батање долази професорка Станислава
Егбауер Генеш која ђаке учи да читају и
пишу на српском језику.

Тај подухват похвалио је и председник
Савеза Срба у Румунији, Огњан Крстић, који
је недавно посетио Гајчане и на поклон им
однео радне свеске уз наставни материјал
да лакше савладају српски језик. Г.Г.П.

ТЕМИШВАРСКИ СПОМЕНАРИ
У МАЛОМ ЧАНАДУ

Поводом Ђурђевдана, храмовне славе
Срба у Малом Чанаду у суседној Мађарској,
тамбурашки оркестар „Темишварски

споменари“ из Темишвара гостовао је у овом
мађарском месту и наступио на народном
весељу. Како сазнајемо од Пере
Тодоровића, солисте овог тамбурашког

оркестра, литургију је 4. маја служио
свештеник Радослав Стојков, а весељу су
одмах после литургије у сали месне
заједнице присуствовали бројни Срби из
Малог Чанада. Љ.П.С.

ФИЛМ СИНИШЕ ДРАГИНА
ОСВОJИО НАГРАДУ У НИОНУ
Документарни филм “Шума” Синише
Драгина освојио је на међународном
фестивалу у Ниону награду жирија за
најиновативнији дугометражни филм

Како су саопштили продуценти “Октобар
филма” из Београда и “Мракониа филма” из
Букурешта, документарни филм Драгина
“Шума” добио
је награду на
једном од
највећих и
најзначајнијих
фестивала
документарног
филма
“Visions du
Reel 2014” у
Ниону.

У свом
филму Драгин
креће од
једног
загонетног
извештаја,
води кроз
оригинално и
често
хумористично истраживање историје и
колективне фикције.

Крајем 1947. године југословенски
председник Јосип Броз Тито први пут је
посетио Румунију. Да би учврстили ново
социјалистичко пријатељство, румунски
званичници су поклонили Титу слику
најчувенијег румунског импресионисте Јона
Андрескуа (1850-1882) под називом “Шума“.

Много година касније та слика је умешана
у напету шпијунску причу и открива тајну
која ће уздрмати темеље и Југославије и
Румуније, саопштили су продуценти филма.
Танјуг



10 br. 1263/9.05.2014.

NA[A TEMA

Кад се од чувених рекашких винограда
крене северно према јахачком клубу у
Херњакови, стиже се у једном тренутку до
споредног прашњавог пута који кривуда до
станчевачких брегова. На врху једног од њих
подигнута је и малена црква у којој је у
суботу, 3. маја, после вечерње службе било
обављено резање славског колача, у
присуству кума
Мирослава Мишкова и
породице. Свештеник
Бранислав Станковић
је у наставку одржао
беседу о животу и
делу Светог мученика
Ђорђа, којег
православни верници
обележавају сваке
године 6. маја.

Људи су после
службе сишли до оближњег Дома културе,
где су организатори спремили фолклорни
програм за мештане и њихове госте. Због
недостатка струје дошло је до малог
закашњења, али се за кратко време све
регулисало. Водитељи Предраг Остојин и

Јасмина Рошка су поздравили све присутне,
евоцирајући залагања покојног Боре Савина,
покретача Културно-уметничких друштава у
Банатској Црној Гори, Миодрага Илина, Боге
Беречића и Љубомира Мишкова, који су пре
десет и кусур година удружили снаге и
окупили заинтересоване омладинце око
фолклора и народних игара.

Друштво се у
почетку звало
„Црногорац“,
„Црногорка“ и
„Галеб“, али је 2004,
доласком кореографа
Душана Миладинова,
променило име у
„Свети Ђорђе“. То је
човек који од читаве
деценије успешно
управља КУД-ом,

окупљајући и обучавајући децу из Станчева
и околине.

Водитељи су захвалили на сарадњи
Савезу Срба у Румунији, општини Рекаш,
цркви и спонзорима који су притекли у
помоћ. Присутнима су се са неколико

ДЕСЕТ ГОДИНА СТАНЧЕВАЧКОГ
„СВЕТОГ ЂОРЂА“

Није тешко закључити да је у многим банатским местима, поготово оним
изолованијим, време стало пре неколико деценија, тако да је најчешће потребна

добра воља појединаца да би се ствари помакле с места или да би се ишта
догодило. У селу Станчеву, општина Рекаш, био је прошле суботе обележен
мученик Свети Ђорђе, а истоимено Културно-уметничко друштво је у оквиру

манифестације „Дани Ђурђевка“ прославило десет година постојања

КУД „Свети Ђорђе“ из Станчева

Кумови режу колач у цркви
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поздравних речи обратили и посланик
Славомир Гвозденовић, председник ССР
Огњан Крстић и заменик председника
општине Рекаш Алин Њамцу.

На малој позорници испред Дома културе

редом су изашли: КУД „Свети Ђорђе“ из
Станчева са играма из Лесковца, Шумадије
и Пирота (кореограф Душан Миладинов), КУД
„Рекашана“ са играма из Баната под
управом Григореа и Флоаре Мунтеану, КУД
„Коло“ из Арада са играма из Срема („На

крај, на крај, силна мобо“) и Лесковца
(„Стани Радо, бела радо“, кореограф Огњан
Крстић), КУД „Мраморак“ из истоименог села
у Србији са кореографијама из Лесковца и
Пирота, КУД „Стара Молдава“ са играма из
Дунавске клисуре у кореографији Саве
Константиновића, вокалне солисткиње
Сенада Стојанов и Јасмина Фењац у пратњи
Тамбурашког оркестра „Златна суза“ из
Дињаша и певачка група „Полимље и

„Од десет година вредно и
беспоштедно радимо на очувању
српске културе и народне традиције у
Банатској Црној Гори. Желео бих да
захвалим свим бившим и садашњим
члановима на залагању и лепим
тренуцима које смо провели заједно.
Надам се да ћемо се видети и после
других десет година, још бољи, још
бројнији и још веселији“ – Душан
Миладинов, кореограф и вођа КУД-а
„Свети Ђорђе“

КУД „Мраморак“ Србија

Бисери“ из Мраморка.
Душан Миладинов је у наставку уручио

захвалнице институцијама и појединцима
који су помогли младим Станчевцима у
њиховом раду, а сваком члану КУД-а „Свети
Ђорђе“ је у знак пажње била додељена
диплома. Сузана Савин је примила повељу
која је постхумно била уручена њеном оцу,
Бори Савину, а гости из Арада су
домаћинима донели мали поклон у знак
пријатељства и плодотворне сарадње.
Побратими из Мраморка су такође захвалили

на гостопримству, изразивши жељу да ће се
успешна сарадња на културном плану
проширити и на друге области на нивоу

општина Ковин и Рекаш.
После приредбе је уследио бал. Свирао је

оркестар професора Јоце Бугарског и Раде
Мирјанића, а наступиле су певачице Јасмина
Фењац и Јасмина Рошка. Горан Мракић

Тамбурашки оркестар
„Златна суза“ из

Дињаша

КУД „Стара Молдава“

КУД „Коло“ из Арада
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Ђурђевдан је хришћански и народни
празник који се прославља 6. маја, чиме се
обележава успомена на Светог Ђорђа.
Прошле среде, Српска православна црква и
православни српски народ из Румуније
обележили су погубљење Светог Георгија –
Ђурђевдан, који се сматра за границу
између зиме и лета, празник везан за
здравље укућана, удају и женидбу младих,
плодност стоке и добре усеве. Један од
главних обичаја јесте плетење венаца од
биља, а Свети Ђорђе се на иконама
представља на коњу, у војводском оделу, са
којег копљем пробада страшну аждају. Свети
Ђорђе ју је, по веровању, победио и својом
мученичком смрћу задао смртни ударац
„незнабоштву“. По броју свечара, Ђурђевдан
је на другом месту после Никољдана. У
српском православном храму у Печки,
градићу у арадској жупанији, са почетком у
17 часова служено је вечерње богослужење,
благослов кољива и колача. Храмовној
слави, овом значајном догађају за
православне вернике из места,
присуствовали су градоначелник Печке,
Петру Антал, сенатор Константин Трајан
Игаш, бивши посланик, Јустин Марин Чонка,
жупанијски саветник, Думитру Еначук,
председник Савеза Срба у Румунији, Огњан
Крстић. Вечерње су служили прота Небојша
Попов из Арад Гаја, румунски свештеници из
Печке: Мирча Николау и Мирча Попа, Калин
Драгош из Олара и месни парох Милован
Милин, а појао је Српски хор „Слога“ из

ПЕЧКА ПРОСЛАВИЛА СВ. ГЕОРГИЈА

HRAMOVNE SLAVE

Арад Гаја под руководством Јована Бате
Шандића. Кумови храмовне славе били су
чланови породица Станајов: Миодраг,
Луминица, Дејан и Марко, а славску ружу и
кумство за следећу годину прихватили су
Отилија и Мирча Понта. Парох Калин Драгош
изговорио је надахнуту беседу, а затим је
месни парох, Милован Милин, поздравио
госте и своје парохијане, а посебно је
похвалио овогодишње кумове за све што су
урадили за цркву и заједницу током прошлих
година. Славско весеље и дружење уз
богату трпезу наставило се током културно-
уметничког програма који се одржао у
свечаној сали „Форум“. Пре почетка
присутнима су се са пар речи обратили
овогодишњи кум Миодраг Станајов,
председник ССР Огњан Крстић и
потпредседник ССР Драган Воштинар. Пред
препуном салом у оквиру културно-уметничке
приредбе наступили су КУД „Коло“ и
Оркестар КУД „Коло“ из Арада у саставу:
Србислав Максимовић, Зоран Бранков и
Драган Воштинар, који је пратио вокалне
солисте: Андреју Ковач, Роксану Сућу,
Хенријету Ковач, Бијанку Тирсин, Будимира
Живањелова и Еуџена Сабина, КУД
„Суферини“ из Батање-Мађарска, Ансамбл
мађарских игара и песама „Бузавираг“,
Ансамбал румунских игара „Păstrătorii
tradiţiei“ оба из Печке, а на балу је свирао
„Крики оркестар романса” из Зајечара.

Миодраг Тодоров
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Свечано и празнично било је у недељу,
27. априла, у раним јутарњим часовима у
решичком лепо уређеном храму на литургији
коју су служили: протојереј Живко
Велимировић и протојереј Васа Лупуловић, а
придружио се на литији и украјински
свештеник протојереј-ставрофор Петар
Поповић. По
локалном обичају
цркву су верници
литијом опходили три
пута, па су затим
ушли у цркву да би
резали колач.

Удружење „Свети
Тома“ чији су
чланови више
решичких породица,
заједничким снагама
сносе финансијски
део потребан за све
што налаже „кумовање“, а сваке године
једна породица као представник Удружења
реже колач и свети кољиво. Ове године је
то била породица Оливера и Дане
Теодореску, а од њих су за догодине
кумство преузели исто као представници
Удружења „Свети Тома“ чланови породице
Стелијана Заберке. После службе у порти
цркве кумови су приредили послужење за
све присутне, а славско весеље и дружење

Упркос обичају да за Ђурђевдан у
Темишвару буде облачно и кишовито, људи
су ове године имали среће, мада је у
претходних неколико дана време било
местимично праћено пљусковима. Иако
многи хришћански
народи широм света
редовно славе дан
Светог Георгија,
Ђурђевдан је на
Балкану, а особито у
српским крајевима и
земљама, попримио
разне магијске
конотације, везане за
заштиту, здравље и
плодност. Нажалост,
многи су стари обичаји у данашње време
потпуно заборављени или обезвређени.

У темишварском кварту Фабрика,
Ђурђевдан се по већ устаљеној традицији
прославља сваке године 6. маја, када, како
песма каже, „пролеће на раме слеће“ . У
присуству Његовог преосвештенства владике

ТОМИНА НЕДЕЉА У РЕШИЦИ
настављено је у једном угледном решичком
ресторану, где је присутне забављала
вокална солисткиња Ана Беца  уз пратњу
оркестра Ђуре Лукића. Развила су се
српска народна кола а Решичани су једва
дочекали да се и у томе искажу и покажу,
док су остали ћаскали о свему и свачему и

присећали се, они
старији, како је
некада било на
храмовним славама
не само у Решици,
већ у целом Банату.

Славско весеље
увеличали су својим
присуством
председник Савеза
Срба у Румунији,
Огњан Крстић и
председник МО ССР
Решица Иванко

Стојичевић и чланови МО ССР из Решице.
Треба назначити да је председник Савеза
Срба у Румунији, Огњан Крстић, на предлог
МО ССР Решица и  решичке Српске
православне цркве, уручио Захвалницу
господину Пери Радивојевићу, у знак
признања за изузетан допринос на очувању
и промовисању српске духовне и културне
баштине. Г.Г.П.

ЂУРЂЕВДАН У „ФАБРИЦИ“
Лукијана и осталих свештеника, овогодишњи
кум Јова Аћимовац је заједно с породицом
уручио цркви симболичан поклон и
учествовао у обредном чину резања
славског колача, а кумство је за идућу

годину преузео
црквени хор.
Протојереј-ставрофор
Бранислав Станковић
је у својој беседи
подсетио вернике на
живот и дела свеца
којег су тог дана
обележили.

Након вечерња
народ се окупио у
оближњем дворишту

на главном тргу, као што то чини већ дуги
низ година. Кум је госте послуживао ракијом
и пецивом, а оркестар „Кеба бенд“ са
хармоникашем Гораном Поповим је забавио
госте. Као вокални солисти наступили су
Дејан Милован – Мали Кеба и Десанка
Лалић. Г.М.
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Колико су Срби спортски надарен народ,
показује и чињеница да их и међу нама у
Румунији има успешних и талентованих, што
млађих, што старијих. Међу млађима истиче
се и Снежана Душица Попов. Изузетна
„млада дама’’ кестењасте косе, ученица
шестог разреда темишварског Банатског
колеџа, која већ неколико година постиже
завидне резултате на пливачким
такмичењима.

Како је увек весела и насмејана, и овога
пута, са великим осмехом на лицу прича о
себи, о својим интересовањима и о  животу
једног, већ сада можемо рећи, озбиљног
спортисте.

Позната је по учествовању на многим
спортским такмичењима и другим школским

Горан Гога
Пантин

Пише:

77 ПУТА ЗЛАТНА
У току свих ових осам година, од када се бави пливањем,

освојила је 182 медаље, од којих: 77 златних, 58 сребрних и 47
бронзаних, разна признања и пехаре за најбољег спортисту, а

оборила је  и пет пута жупанијски рекорд њеног узраста

програмима везаних за спорт. Ипак, своја
велика пасија, где улаже пуно озбиљности и
професионализма, је пливање, којим се бави
већ пуних осам година.

Балерина или пливачица
На питање шта је знала о пливању и када

је почела да се бави њиме, присећа се да
су јој љубав према том спорту усадили
мама и тата, када су  је први пут одвели на
базен. У почетку јој пливање није
причињавало нарочиту радост. Више су је
привлачили други спортови, које је тада
тренирала. Па ипак, када је кренула на
базен, било је превише напорно да се бави
и другим активностима. Рекли су јој: „Нама
је битно да се ти нечим бавиш, да се
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развијаш, да ниси на улици. А да ли ћеш
бити балерина или пливачица, то је твој
избор.” Ни сама не зна шта је превагнуло да
одабере пливање.

Онда је отац узео ствар у своје руке.
Није му било тешко да је води на тренинге.
Није било узалуд. Прва медаља стигла је
пре него што је Снежана напунила десет
година. Низала је успехе кроз све категорије
кроз које је пролазила. Медаље и признања
је све више и више освајала. И сами
Снежанини
родитељи потврђују
како овакав живот
захтева много
одрицања и са
собом носи пуно
искушења, али
Снежани то уопште
не пада тешко. Иде
даље и ниже успех
за успехом што
показују и
многобројне награде
освојене на разним
пливачким
такмичењима.

Први клуб у
којем је Снежана
почела да тренира
био је Пливачки
клуб „Делфин“ у
оквиру темишварске
Аква-спорт арене,
где су јој тренери
били Андреа
Капверде и Георге
Суханек. Сада
тренира на базену
темишварског
Школског спортског клуба број један, где јој
је тренер познати професор пливања
Тибериу Шукан.

Сати свакодневне вежбе за врхунске
резултате

Зидови Снежанине собе препуни су
медаља и пехара. Само ове године
учествовала је на више такмичења,
националног и међународног карактера, и ни
са једног се није вратила празних руку. На

једном од најтежих ове године, у Баја Маре,
где су конкурисали такмичари из Србије,
Мађарске и Румуније, освојила је златну,
сребрну и бронзану медаљу у различитим
пливачким стиловима. У току свих ових
осам година, од када се бави пливањем,
освојила је 182 медаље, од којих: 77
златних, 58 сребрних и 47 бронзаних, разна
признања и пехаре за најбољег спортисту, а
оборила је  и пет пута жупанијски рекорд
њеног узраста.

На пливачком
базену проводи
велики део свог
времена. Тренира
шест пута недељно
по три сата, тако да
су је до успеха
довели велики рад,
упорност и многа
одрицања. Снежана
успева да усклади
школске обавезе и
свакодневне
исцрпљујуће
тренинге, а понекад
се нађе времена и
за дружење с
вршњацима или
опуштање уз вожњу
бицикла.

Имала је наша
српска заједница у
Румунији бројне
спортисте
прволигаше о којима
смо често писали,
па и
репрезентативце
Румуније, као што су

били покојни Душан Стан у рагбију, Зоранка
Стефановић у рукомету, Миодраг Белодедић,
Срђан Лукин у фудбалу или Ранко Суханек у
шаху. Надајмо се да ћемо ускоро имати и у
пливању Снежану Душицу Попов.

Са својих 13 лета Снежана може да сања
о својој будућности. И на спортском пољу и
на професионалном, јер показало се често
да спорт и образовање могу ићи руку под
руку.
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Недељу дана после овогодишњих
ускршњих празника, у петак, 25. aприла, у
пољадијском селу Луговету одржана је
традиционална манифестација „Крст деце
Луговета“. Српска православна црква, Савез
Срба у Румунији и МО ССР Луговет,
Општина Соколовац и просветни радници
предшколских и школских установова из
места и Соколовца потрудили су се да и
ове године све протекне у најбољем реду.
Ученици и наставници овог пољадијског
села, које припада Општини Соколовац,
окупили су се у раним јутарњим часовима у
згради месне основне
школе, да би, затим,
заједно са
мештанима,
присуствовали
богослужењу у
српском
православном храму.
Литургију су служили
јеромонах Герасим из
манастира Златица,
протонамесник
Перица Живановић,
парох из Соколовца,
као и месни парох,
протонамесник Јоца
Живановић, а појао је
мешовити православни хор. Овом значајном
догађају и пригодном помену, којег Ланговци
организују са поносом сваке године,
присуствовао је и велики број верника из
места и околине, гости из Србије,
наставници ОШ „Сава Мунћан“ из Кршучице,
као и представници МО СРР из Луговета и
Соколовца.

Верницима и гостима, после богослужења,
пригодном беседом обратио се свештеник
Јоца Живановић, након чега је поворка у
којој су била деца и верници, предвођена
месним парохом, кренула ка сеоском  крсту,
којег су обновили и уредили чланови
породице Миливоја и Слађане Бушатовић.
На путу до крста–записа, у Великом сокаку,
али и при повратку, у Малом сокаку, ка
месном православном храму, старије жене
бацале су зрна жита и кукуруза на поворку
како би ова година била родна, а мештани

здрави.
Помен свим Ланговцима, које је опака

болест пре више од пола века усмртила, а
међу којима је, како бележи старо предање,
било највише нејаке деце и сеоске
омладине, обављен је испред крста, а после
обредног дела богослужења, ученици
пољадијских школа положили су цвеће. При
повратку у двориште Основне школе,
приређен је кратак културно-уметнички
програм. Водитељка Ивана Радосављевић
поздравила је публику у име домаћина и
организатора манифестације. Прво су

наступили најмлађи
полазници Забавишта
из Луговета, који су,
под упутством
учитељице Маридане
Вулетић, рецитовали
и певали српске
народне песме и
одиграли банаћанско
коло и били
награђени дугим
аплаузима. Њихове
старије колеге,
основци из Луговета
и Соколовца, иначе
врло талентовани
играчи КУД „Соко“,

праћени оркестром у саставу: Мара Горун,
Горан Стефановић и Дарко Илић, приредили
су за присутне културно-уметнички програм
на отвореној сцени, који се, овога пута,
састојао од сплетова српских народних
игара и песама из Србије и Пољадије, а
изворне народне српске песме певала је
Александра Дамјан. Посебан допринос
одржавању манифестације духовности Крст
деце Луговета дали су, и ове године,
чланови Месне организације Савеза Срба из
места, представници Општине Соколовац,
као и родитељи и сви наставници
пољадијских просветних установа.
Заједничким снагама потрудили су се да за
присутне мештане и њихове госте обезбеде
пригодно послужење, али и дружење.

У организацији акције, осим ССР помогли
су: учитељи и васпитачице из Луговета,
Сава Вуксановић и Младен Урошевић.

Миодраг
Тодоров

Пише:

КРСТ ДЕЦЕ ЛУГОВЕТА
Значајном догађају и пригодном помену којег Ланговци организују
са поносом сваке године, присуствовао је велики број верника из
места и околине, гости из Србије, наставници ОШ „Сава Мунћан“

из Кршучице, као и представници МО СРР из Луговета
и Соколовца
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Обичај побратимства, односно
посестримства у селима у сливу Дунава,
кроз Дунавску клисуру и Неру, кроз
пољадијски крај, познат као Кумачaње,
датира још из прастарих времена, када су
овдашњи Срби, по својој прилици,
исповедали многобожство. У ризници
народних обичаја клисурских и пољадијских
Срба, сачуван је обичај да се овдашњи
најмлађи Српчићи и Српкињице поце и
кумачају. То и јесте један од светлијих
празника. Увек се одржава првог дана после
Томине недеље, у понедељак после Ускрса
– такозвани Мали Ускрс или Кумачин
понедоник.

У понедељак, 28. априла, Савез Срба у
Румунији, МО ССР Златица и просветни
радници предшколске и школске установе у
селу и ове године били су организатори
традиционалне манифестације, седме по
реду, под називом „Кумачање“.

Походили су тог лепог пролећног дана
Златицу полазници четворогодишњих школа
Соколовачке општине, али и њихови
вршњаци и гости из Основне школе
„Пожежена“ јер је, управо тог дана, у овом
прелепом и домаћински уређеном
пољадијском селу уприличено заједничко
кумачање и поцање девојчица и дечака,
полазника наведених школских установа.

Том приликом малишани и девојчице
разменили су крај Златног потока, како
традиција налаже, свеже бојена празнична
јаја кроз венац исплетен од олисталих
врбових гранчица, а услед трократног
окретања према извору потока, љубили су
се кроз зелени венац лањске и овогодишње

поце (побре) и кумаче (кујке), уз завет да ће
се побром и кујком међу собом
ословљавати до дубоке старости.

Нове и старе златичанске поце и кумаче
су свој овогодишњи завет крај Златног
златичанског потока крунисали и великим
таласастим народним колом, у које су се, уз
њих, ухватили и њихови учитељи и
родитељи. Поподневни део празника
резервисан је за пригодан културно-
уметнички програм, чији су учесници били
ђаци Основне школе „Свети Сава“ из
Соколовца, који су извели српске игре из
Пољадије, игре из централне Србије и
влашке игре, у кореографији Маре Горун, која
је и осигурала музичку пратњу уз помоћ
Горана Стефановића, а народне српске
песме певала је Александра Дамјан.

Овом догађају, којег Златичани организују
са поносом већ седам година,
присуствовали су: Огњан Крстић,
председник Савеза Срба, Олга Гица, кнез
Соколовачке општине, иначе један од
покретача ове традиционалне
манифестације, јеромонах Герасим (Милић)
из манастира Златица, протонамесник
Перица Живановић, парох из Соколовца и
представници МО ССР из Златице. За
организацију ове манифестације побринули
су се: директорка Марија Лукреција
Живановић, златичански просветни радници
Русмаринка Ђорђевић, Синиша Вулпије,
Јаворка Панић и остали предшколски и
школски радници из села са леве обале
Нере.

Горан Гога Пантин

“КУМАЧИН ПОНЕДОНИК”
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У периоду 24-27. априла боравили смо у
Истри, код Срба у Пули, Ровињу, Фажани и
Пероју.

Наиме, 24. априла наша су браћа у Пули,
у оквиру Дана српске културе, отворила свој
Српски културни центар. У присуству
најугледнијих Срба Истрана, представника
италијанске заједнице, многобројне и јаке,
локалних власти, гостију из Београда и
Темишвара госпође др Јасмине Митровић
Марић, високог изасланика председника
Републике Србије, Томислава Николића, и
Иве Јосиповића, председника Хрватске, у
Пули је свечано отворен СКЦ.

Скуп је поздравио Милан Рашула, као и
представници домаћина и локалних власти.

Ове године су Дани српске културе у
Истри били посвећени Милошу Црњанском,
као што су пређашњих година за централне
личности имали Иву Андрића, Десанку
Максимовић или Николу Теслу.

Преносећи поруку из Темишвара, моја
маленкост је истакла „...Како нас српски
великани, попут Андрића, Тесле, Десанке и
Црњанског, повезују, од Темишвара - до
Истре, потврђујући нашу припадност
српском народу и српској култури....“.

Све је ово на свој начин потврдио и
млади глумац Марко Аџић одломком из
монодраме „Црњански у Темишвару“.

На крају су домаћини отворили заједничку

КОД СРБА У ИСТРИ
ликовну изложбу својих сликарки и гостију из
Београда.

Као почасни гости Срба Истрана,  заједно
са члановима „Арте-групе“  све смо ово, у
другачијем облику, поновили наредних дана у
Ровињу и Фажани, и Пероју у којем смо
посетили и Српску православну цркву где
смо били гости јереја Горана Петровића.

Својим сам стиховима илустровао нашу
причу о Темишвару, а Марко Аџић је
Темишварца Милоша Црњанског приближио
Истранима доказавши како култура  и
српски језик у њој немају граница.

Успут смо разгледали прелепу истарску
обалу Јадрана и острво Бриони.

Сазнали смо да после свих несрећа
данас у Пули живи око 4.000 Срба, а да их у
Истри има око 8.000. Такође смо сазнали да
се више од 23.000 Срба Истрана није
изјаснило Србима на последњем попису
становништва. А, примера ради, да су се
сви изјаснили као Срби имали би право на
свог „дожупника“ (заменик префекта).

Од домаћина смо се опростили у
Казалишту у Пули представом монодраме
„Црњански у Темишвару“, коју је и овог пута
сјајно извео Марко Аџић.

А на опроштају смо позвали браћу из
Истре да нас посете у Темишвару.

С. Гвозденовић
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Поводом Васкрса 20. априла, Културно-
уметничко друштво „Круна“ и Месна
организација Савеза Срба у Српском
Семартону организовали су  представу и
бал у Дому културе „Доситеј Обрадовић“ у
месту.

Пред препуном двораном Дома културе
уметници-аматери представили су се у
најбољем светлу. Представу су отворили
најмлађи чланови друштва, који су одиграли
“Мало коло” и
побрали највише
аплауза а затим је
уследила играчка
група, узраста од
8 до 14 година, са
сплетом игара из
Баната у
кореографији
Себастијана
Струце-
Чолаковића. Био
је то њихов први
контакт са сценом
и публиком.
Семартонска
публика их је
веома добро
примила и
подржала топлим
аплаузима, док је, већ добро позната,
играчка група извела сплет игара из Беле
Паланке у кореографији Сенадина Крстића.
Поред ових игара, искусни играчи Пера
Лукин и Себастијан Струца-Чолаковић
осмислили су сплет игара из Понишавља,
који је играчка група одлично одиграла.

Тамбурашки оркестар у саставу: Илија
Грубачки, Иван Пантић, Ђорђе Љубимиреску,
Валентин Живков, Драгољуб Паул,
Себастијан Струца-Чолаковић и вокални
солиста Тихомир Шароњев извели су
неколико српских народних кола и песама.

КУД „Круна“ има и два омладинска
народна оркестра.  Прво је наступио
оркестар у саставу: Марко Банду и Бојан
Лазаров – хармонике,  Себастијан Струца-
Чолаковић – оргуље, Саша Панић – бубњеви
и вокална солисткиња Камелија Боже, који је
одушевио публику својим извођењем српских
народних песама и кола. Други народни

ТРАДИЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВА
И БАЛ У СРПСКОМ СЕМАРТОНУ

оркестар у саставу: Дарко Мишков –
хармоника, Себастијан Струца-Чолаковић –
оргуље, Саша Панић – бубњеви и вокални
солиста Милутин Мики Нешин, извео је више
народних песама и кола и побрао бурне
аплаузе семартонске публике. Први пут на
сцени наступио је млади играч Јован
Грубачки, који се овога пута представио као
хармоникаш и извео једно народно коло уз
пратњу својих колега: Дарка Мишкова,

Себастијана
Струце-
Чолаковића и
Саше Панића.

Гости
представе били
су Миодраг
Грубачки и Рада
Мирјанић, који су
маестрално
извели сплет
народних српских
кола и пратили
вокалну
солисткињу
Николету Власић.
Николета је, као и
увек, одушевила
публику својом
интерпретацијом

српских народних песама а публика ју је
наградила топлим аплаузом.

Представу су водиле Бојана Мирјанић и
Алис Гаман, које су на крају приредбе
позвале све присутне на бал и народно
весеље. За добро расположење побринули
су се млади оркестри, певачи Николета
Власић и Милутин Мики Нешин, као и
хармоникаши Миодраг Грубачки и Рада
Мирјанић. Весеље и бал трајали су до касно
у ноћ.

Желимо да захвалимо на подршци и
помоћи Савезу Срба у Румунији, Месној
организацији Српски Семартон, као и нашим
спонзорима, Светозару Бати Бугарском,
Душки и Љубиши Шажан, Радованки и
Тибију Леаху.

Весна Струца-Чолаковић
и Миливој Мишков

Уметнички руководиоци КУД „Круна“
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На истини Васкрсења Христа Спаситеља,
Који је Васкрсењем из мртвих Себе положио
не само као крајеугаони камен Цркве Своје,
већ и вере свих нас који се крстисмо у име
Оца и Сина и Светога Духа, утемељена је
сва наша вера, и нада, и љубав. Ми
верујемо и исповедамо Њега „Који је
васкрсао у трећи дан, по Писму”. Без
Васкрслога Христа Господа наша вера не би
била само празна већ
би се и распршила
попут мехура од
сапунице. Свети
апостол Павле, који је
на посебан начин
искусио Истинитог и
Васкрслог Господа
Исуса Христа,
закључује: „Ако
Христос не васкрсе,
узалуд је вера наша”
(I Kop. 15, 17). То је
искуствена вера
Апостола народа и
Цркве Христове. Нека
би дао Бог да и ми,
искусивши данас
Христа Васкрслога,
смело и без страха
певамо: Христос
Васкрсе!

За разлику од
апостола Павла,
други свети апостоли, који су доживели
страхоту Великог Петка, као и свете жене
мироносице, на другачији начин су искусили
Васкрсење Христово. На вест да је Христос
васкрсао и да се јавио Кифи, то јест
апостолу Петру, и „некима од жена”, обузе
их страх и трепет, а неки посумњаше.
Уместо радости и вере, њих обузе страх и
сумња. У сумњи у вест да је Учитељ
васкрсао најдаље је отишао Свети апостол
Тома који без много размишљања рече: „Док
не видим ране од клинова и не метнем прст
у ране од клинова, нећу веровати!” Ништа
чудно и необично ако се има у виду кроз
какве су духовне борбе и страдања прошли
свети апостоли! Страшни суд Великог Петка,
суд над Богочовеком Христом, оставио је
још страшније последице на светим

Српска Православна Црква својој духовној
деци о ВАСКРСУ 2014. године (2)

апостолима и онима који су ишли за Њим и
који су се надали да ће их Он ослободити
окова римског ропства. Њихова нада и
њихова вера распршиле су се док су
гледали страшно судилиште над Њим, док
су гледали како немилосрдни и сурови човек
суди и на крст разапиње Учитеља њиховог
и Човекољубивог Спаситеља света. Страх
изнутра и страх споља, страх од

Синедриона, од
Понтија Пилата, од
Јудеја, страх
одасвуд! Страх је
обузео ученике и
апостоле и они се
распршише на све
стране као овце без
пастира. Знајући
добро њихова срца,
њихове страхове и
њихове помисли,
Господ долази међу
њих јављајући им да
је васкрсао и
поручује им: „Не бојте
се, ја победих свет”
(Јн. 16, 33), и: “Не
будите неверни него
верни!”

Данас Он долази и
нама уплашенима и
преплашенима, браћо
и сестре, уплашенима

од глобалног светског поретка и беспоретка,
од великих и малих инквизитора, а и од нових
Пилата, који поново суде и пресуђују истини и
правди, и поново прете Голготом наслеђу
Божјем на земљи. И нама Он поручује данас:
Не плашите се! Ја победих свет! Вером
препознајући у Њему Победника свакога греха
и сваке смрти и неправде, охрабримо се и не
плашимо се оних који, не знајући шта чине,
још питају: Шта је Истина? Ми, пак, искусивши
Васкрслога Господа као Истину над истинама,
данас, сабрани око Њега на духовном Сиону,
славимо Га и величајмо јер Му дођоше „сва
богопросвећена светила са Запада, од Севера
и мора, и од Истока деца Његова, славећи Га
кроз векове”.

(наставиће се)
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ПОЧЕЛА ВЕЛИКА ПРОМЕНАДА

Србољуб
Мишковић

Пише:

Крајем априла и почетком маја одгонетнута је још једна енигма:
кандидат ПСД-а, односно уједињених партија на власти, за

Котрочењ биће Виктор Понта, садашњи премијер

Као на олимпијском маратону дат је старт
предизборне кампање за европарламентарне
изборе од 25. маја. Као да се ради о животу
и смрти, политичари свих боја и опредељења
кренули су у велики марш, налик на онај који
је покренуо Мао Цедун са својим саборцима
у Кини после Другог светског рата. Од
Марамуреша до Добруџе, од Буковине до
Олтеније, одржавају се састанци и митинзи
челника партија и странака, заједно са
кандидатима за Европски парламент, са
грађанима наше земље. Тако је широм
Европске заједнице, али у нас је нешто
посебно. О чему се ради.

Највећи број грађана са правом гласа
много и не зна о задужењима будућих
парламентараца у
Бриселу, једино да ће
имати велике плате,
бројне погодности
приликом петогодишњег
боравка у белгијској
престоници и, наравно, и
високе пензије, око 4.300
евра, када за то дође
време, без обзира
колико је мандата
дотични парламентарац
“одрадио” у Парламенту.
Довољно је и пет година
па да се обезбеди безбрижна старост.
Колико ће будући парламентарци (32
мандата су резервисана за Румунију) својим
учешћем у „дебатама“ близу 800
европарламентараца у Бриселу учинити за
добробит румунских грађана, само можемо
наслутити. А када већ тема о обавезама
предложених кандидата за Брисел мало
интересује грађане, ваља „ставити на
дневни ред“ примамљивију тему. Наравно,
ради се о предстојећим председничким
изборима у нашој земљи, у новембру о.г. А
то је сасвим нешто друго.

Крајем априла и почетком маја
одгонетнута је још једна енигма: кандидат
ПСД-а, односно уједињених партија на
власти, за Котрочењ биће Виктор Понта,
садашњи премијер. Председник ПСД-а није
могао да се супротстави притиску своје
странке, пре свега челника ПСД-а, да не
истакне кандидатуру за председника
државе, јер по мишљењу великог броја
„партијаца“, ризично би било истаћи
кандидатуру неке друге личности. За ПСД у
овом тренутку и није много битно ко ће бити

премијер од 1. јануара 2015, већ која ће
личност сести у фотељу председника
Републике. А када ПСД заузме (на
демократски начин) обе Палате (Викторију и
Котрочењ), онда... седи хлебу да те једем.

Ову „перспективу“ наслућује и садашња
опозиција, која још није успела да се са
новом партијом на кормилу („Народни
покрет“) и са Еленом Удреом на челу, а са
ПДЛ-ом у сенци, уједини у... уједињену
десницу, и која нема свог кандидата.
Родоначелник нове партије, тренутни
председник државе, Трајан Басеску,
тајанствено обећава да ће такав кандидат
бити предложен јавности чим прођу
европарламентарни избори. Од резултата

избора од 25. маја
зависи и која ће од
десничарских партија
имати свог кандидата. У
игри је и Крин Антонеску,
председник ПНЛ-а, али
његови нови „пајташи“
нису баш сигурни да се
Крин може „носити“ са
Виктором. Пре би се са
Понтом (како у шали
рече Трајан Басеску)
могла рвати Елена
Удреа. Баш би то био

занимљив меч.
Да би боље сагледала ситуацију на...

земљи, Елена Удреа је са 4.000 метара
висине скочила падобраном и да би
доказала да је храбрија од мушкараца.
Виктор Понта је у последњим подручјима
прошетао барком, не би ли упецао златну
рибицу. Крин Антонеску је уместо аплауза на
једном митингу побрао звиждуке, а Дан
Дијаконеску из Ватикана поручује да је он
једини кандидат са реалним шансама за
победу. Истовремено је политичка позорница
даноноћно преплављена скечевима и
пародијама са увредама и „бљувотинама“
непристојним за политичаре који желе углед
у народу.

Ни у социјалистичкој, ни у комунистичкој
Румунији Дан рада није прослављен као у
капиталистичкој Румунији. Ако је раније
прослава Првог маја трајала највише два
дана, овога пута се развукла на чак четири
дана (и ноћи). Када се ради о слободним и
нерадним данима, пристаћемо да
прославимо и Рамадан... Не бисмо одбили
да се одморимо и за Кинеску нову годину.
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Служи на част Варјашанима што су,
својим залагањем и својим новцем, прошле
године у центру села подигли споменик
депортованима у Бараган. Чин за памћење и
поштовање. И поука поколењима.

Када смо недавно посетили ђаке варјашке
школе, који још увек уче свој матерњи
српски језик, свратили смо и до Општине.
Дочекали су нас кнез Општине Никола
Бирау и подкнез Драгослав Лукин. Тада нас
је Драгослав Лукин повео и до оближњег
парка… Тамо нам је пажњу привукао
споменик совјетским (руским) војницима.

Сав простор, ограда, стаза, споменик и
свако слово на њему, исписано на три језика
– руском, српском и румунском – такли су
нас до суза.

Споменик су, одмах после Другог светског
рата, подигли Срби из Варјаша. Ових дана,
пред Девети мај, Дан победе над фашизмом,
у оквиру акције оправки и уређивања
спомен-обележја совјетским (руским)
војницима палим у Другом светском рату у
Румунији, споменик је уредила Амбасада
Русије.

Варјашани су помогли поклонивши се још
једном руским војницима који су им село и
околна места ослободили од фашизма.

Уочи Деветог маја – Дана победе над фашизмом

ЈОШ ЈЕДНОМ СМО ПОБЕДИЛИ
Шта још рећи?! Обећали смо, и сада то

чинимо, да ћемо сликом и речју пренети оно
што је записано на свакој страни споменика
читаоцима „Наше речи“ и нашим
сународницима.

Још једном су победили част и
достојанство Варјашана, и нас са њима, а у
споменику је уклесана историја. Између
осталог, записано је и ово:

„Наше дело правое,
Мы победили!“

и
„Палим Руским борцима – Српски народ.“
Уочи Деветог маја, Дана победе у

Варјашу, ово је час историје и час људског
достојанства сваком ко у ово лепо, питомо и
поносно село дође. И прилика да положимо
бар цвет у знак поштовања и за покој душе
оних који су, далеко од својих домова и
своје отаџбине, положили животе за нашу
слободу.

Мимо свих идеологија, показаћемо на тај
начин себи и другима да нисмо заборавили
да будемо људи.

Текст и фото:
С. Гвозденовић

Г. Г. Пантин
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Име свештеника Благоја Чоботина је
свакако једно од најзначајнијих у пантеону
овдашњих лиричара који обрађују духовне
теме. Кетфељски парох је до сада објавио
десет збирки поезије на српском језику, а у
петак, 25. априла, у седишту темишварске
подружнице Савеза писаца Румуније, била је
одржана промоција његових двеју књига на
румунском језику: „Casa de la rădăcină
cuvântului” („Кућа са корена речи“) и „Triptic
athonit“ („Атоски триптих“), које су се
појавиле прошле године у издању „Еубеје“ и
„Темпуса“.

Уводна реч је припала председнику
темишварске филијале УКР и књижевном
критичару Корнелу Унгурјануу, који је истакао
да је из пера српског свештеника поникла
збирка духовних вредности, у којој се
призивају разни песници и пријатељи.

Песник Еуџен Дорческу је у наставку
извршио подробну анализу поезије Благоја
Чоботина, за којег је рекао да „се
добровољно сакрио у реч“. „Све што се
догађа у његовој поезији везано је за
ишчекивање Тајне вечере, која означава
настанак хришћанства као религије. Наравно,

МИСТИЧНА ПОЕЗИЈА О ЖИВОМ БОГУ

ради се о вечери у есхатолошком,
апокалиптичном смислу. Снагом речи, песник
свесно редефинише смисао самог
хришћанина, а духовна лектира је у његовом
случају потенцирана уметничком зрелошћу.
Најчешће евоцирана стања су самоћа,
бдење и чекање, дефинишући уз то
сопствене везе са небом и историјом“,
закључио је Еуџен Дорческу.

Као и у претходним збиркама, многе
песме садрже мотиве божура, као симбола
крваве историје, разбаштињене родне груде,
крста и банатске равнице. Благоје Чоботин
негује мистичну поезију о живом Богу и у
сваком стиху открива нове димензије
православне духовности.

О поменутим збиркама су укратко
говорили и етнолог Виорел Болдуреану,
књижевни критичар Олимпија Берка и песник
Иво Мунћан, који је превео песме са српског
на румунски.

Присутнима се на крају обратио и сам
аутор, који је захвалио свима на издашним
речима, пожелевши да им светло никад не
ишчезне из душа.

Горан Мракић

„Аутор проналази у молитви песничке вибрације“ – Корнел Унгурјану
„Моја се песме моле да вам светлост никад не ишчезне из душа“

– Благоје Чоботин
„Снагом речи, песник свесно редефинише смисао самог хришћанина, а духовна

лектира је у његовом случају потенцирана уметничком лектиром“
– Еуџен Дорческу
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СВИНИЧАНИ НА „ЈОРГОВАН ФЕСТУ“
У МИРОЧУ

Село Мироч, на истоименој планини
удаљеној 17 километара од Брзе Паланке,
организује сваке године фестивал цвећа,
туризма, угоститељства и народних обичаја
под називом “Јоргован фест”. Културно-
уметничко друштво „Дунав“ из Свинице је у
четвртак, 1 . маја, гостовало у Србији на
дотичној манифестацији, која се бави
очувањем  народних обичаја и етно баштине
источне Србије. Јоргован фест има и
такмичарски карактер, јер организатор, сем
млађих и старијих КУД-ова, награђује
вокалне и инструменталне солисте.
Саставни део ове манифестације су
спортска такмичења у народном вишебоју:
бацање потковице у циљ, гађање
буздованом, надвлачење штапа и конопца,
гађање јабуке стрелом, скок из места.

Гости су имали прилику да посете пећину
Градашницу, да беру јорговане и да пробају
разне специјалитете домаће кухиње. Након
дефилеа свих учесника, гости из Румуније су
се представили са сплетом народних игара
у оквиру културно-уметничке приредбе, да
би на крају примили захвалницу од стране
организатора.

Свиничанка Драгана Бибесковић је
освојила прву награду на избору „Виле
Мироча 2014“, а вече је завршено логорском
ватром, заједничким дружењем и
ватрометом.  Г.М.

ХРАМОВНА СЛАВА КАРАНСЕБЕША
У оквиру манифестације Храмовна слава

града Карансебеша, која се одржала крајем
прошле седмице у Парку Тејуш, у
организацији месног Дом културе приређен је
богат и разноврстан културно-уметнички
програм на којем су наступили извођачи
народне и забавне музике, као и неколико
фолклорних друштава из земље и

иностранства. На отвореној сцени Парка
Тејуш, поред Тамиша, у суботу, 26. априла,
одржало се Српско вече. Велики број
љубитеља фолклора и народних игара из
Карансебеша и околине, уживао је током

неколико часова за време наступа српских
културно-уметничких друштава. Са по три
кореографије представили су се чланови
Фолклорног ансамбла „Станко Пауновић“ из
Панчева, КУД „Свети Никола“ Радимна и
АКУД „Младост“ из Темишвара. М.Т.

ДАНИ ЧЕНТЕ
Поводом храмовне славе у насељу Чента

– Република Србија, које припада
средњобанатском округу, одржана је
манифестација Дани Ченте у оквиру које је
приређен и културно-уметнички програм, на
којем су поред домаћина наступили гости из
Србије и иностранства. Овогодишње Дане
Ченте увеличали су својим присуством
градоначелник Зрењанина, мр Иван Бошњак,
помоћник градоначелника, Душко Радишић,
начелница Одељења за друштвене
делатности у Градској управи Оливера
Лисица, одборници Скупштине града
Зрењанина Зоран Ристић и Милан Мркобрад,
председник Савеза Срба у Румунији, Огњан
Крстић и уметнички руководилац КУД
„Круна“ Весна Струца Чолаковић. Прошле
недеље, 4. маја, у поподневним часовима
запажене наступе имали су чланови КУД
„Круна“ из Српског Семартона и АКУД
„Младост“ из Темишвара. Оба наша
културно-уметничка друштва представила су
се домаћој публици са неколико
кореографија сачињених од сплетова
српских народних игра и на најлепши начин
приказали како се чува изворни фолклор и
народне традиције ван граница матичне
Србије. Након културно-уметничког програма
уследила је игранка и заједничко дружење
домаћина са својим драгим гостима уз
богату славску трпезу. М.Т.
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На позив Савеза Срба у Румунији, у
среду 30. априла, у темишварском Дому
студената гостовало је Народно позориште
из Кикинде. Пре почетка предстве Српску
кућу и просторије ССР посетили су Бране
Марјановић, директор Народног позоришта
из Кикинде, глумац Драган Остојић, Рада
Шегрт, дописник БЛИЦ-а и уредник
Кикиндских новина и фоторепортер Бакхит
Аладин. Глумци из Србије су за полазнике
забавишта и основце из Немета, Великог
Сенпетра, Ченеја и Темишвара извели
представу „Славуј  и кинески цар“. У
трајању од педесет минута, представа је у
целини за децу, по мотивима бајке познатог
дечијег писца Ханса Кристијана Андерсена,
драматизација, адаптација и режија Миодраг
Динуловић, освојила је многобројне награде
на разним професионалним позоришним
фестивалима широм Србије. Глумци:
свеимајући кинески цар Ви Ми Ли - Драган
Остојић, саветник Ми Ви Ли - Славољуб
Матић, царева жена 37 - Миљана Кравић,
дечак Ли Ми Ви - Никола Јоксимовић, славуј
- Гордана Рошчић, писар - Милан Вујић,
гласници - Јордан Бурсаћ, Александар
Малетин, глас змаја - Драгана Чретник, глас
народа - Јовица Кузманчев, змај - Јордан
Бурсаћ, Милан Вујић, Никола Јоксимовић,
Александар Малетин.

У далекој Кини, некада давно, живео је
један јако богат цар. Имао је све што се
може пожелети, али баш због тога било му
је страшно досадно. Толико досадно да је
замало ‘шизнуо’ од тога. Зато су његови
поданици решили да пронађу нешто лепо
што њихов цар још нема и тако спасу свог
владара грозних мука. Малишани су могли

Кикиндско Народно позориште у Темишвару

СЛАВУJ И КИНЕСКИ ЦАР
да виде шта је очарало срце размаженог
цара и заувек променило његов живот.
Представа подстиче размишљања о
универзално битним питањима живота,
мудрости, љубави, пријатељству, односу
духа и материје. Метафорична, бајковито-
комична прича о универзалним вредностима
природе, неспутане слободе, уметности и
лепоте, инспирисала је редитеља Миодрага
Динуловића да у драматуршко-редитељском
поступку измашта врло допадљиву, глумачки
разиграну и распевану представу,
упечатљиве визуелности. Ни једног момента
не доводећи у питање способност најмлађе
позоришне публике да, у складу са својим
поимањем феномена свакодневнице,
перципира неке од примарних феномена
међуљудских односа, општег вредносног
система и исконских емоција, представа
кикиндског позоришта нуди могућност
уживања у театарском чину који не оставља
равнодушним ни нешто искуснију и
захтевнију публику. Малишани су завирили у
чаробну кинеску кутију бајки уз пуно смеха и
радости, по коју сузу... и узвик изненађења.
Надамо се да је ова прича оставила
племенити траг у дечијим срцима са надом
да ће њихова душа радо поново тражити
позориште, јер је оно лек и од туге
склониште. „Ако би ова прелепа бајковита
комедија у свима нама ослободила бар
један делић најплеменитије дечије емоције
из кавеза чије су решетке састављене од
примитивизма, предрасуда и насиља, овај
свет ће за тренутак изгледати лепше“,
изјавио је Миодраг Динуловић, редитељ
представе.

Миодраг Тодоров
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SPORT

Победом над Црвеном звездом у 146.
вечитом дербију, Партизан је смањио
заостатак на три бода у односу на црвено-
беле. У дербију је виђен добар фудбал,
Партизан је искористио своје шансе преко
Дринчића и Којића, док је Звезда погодила
једном преко Мрђе и промашила два
једанаестерца. Ударце Нинковића у 25‘ и
Мијаиловића у 34‘ са беле тачке одбранио је
голман Лукач.

Првенствени дуели Црвене звезде и
Партизана у бројкама изгледају овако:
укупно 146 60 43 43 213-179
од којих
на Маракани 72 37 20 15 118-80
у Хумској 74 22 23 29 95-99

У наредном 27. колу вечити су били
сигурни, црно-бели су били убедљиви
против Доњег Срема, док је Звезда рутински
добила Рад. Победама Радничког из
Крагујевца, Спартака, ОФК-а и Јавора, на
зачељу табеле борба за опстанак се још
више закомпликовала.

Резултати и стрелци 26. кола:
Раднички К. – Војводина 1-1 (Миљуш

65‘- Веселиновић 9‘)
ОФК – Јавор 2-1 (Чаврић 29‘, 71‘

једанаестерац- Рачић 32‘)
Слобода – Јагодина 0-4 (Пешић 18‘, 76‘,

79‘, Шушњар 88‘)
Рад – Напредак 1-1 (Милошевић 17‘-

Гаврић 30‘)
Партизан – Црвена звезда 2-1 (Дринчић

27‘, Којић 90‘- Мрђа 56‘)
Раднички Н. – Доњи Срем 1-1

(Стојановић 35‘- Синђић 53‘)
Нови Пазар – Вождовац 3-2 (Кецап 5‘,

Арсенијевић 72‘, Мутавџић 88‘- Секулић 33‘,
Павићевић 55‘)

Чукарички – Спартак 1-1 (Миросављевић

НИКАД ЦРЊЕ БЕЛЕ ТАЧКЕ
42‘- Антонић 89‘)

Резултати и стрелци 27. кола:
Чукарички – Раднички К. 0-1 (Кнежевић

7‘)
Спартак – Нови Пазар 3-2 (Новаковић

17‘, Ковачевић 55‘, Радовић 85‘- Арсенијевић
45‘ једанаестерац, Оташевић 52‘)

Вождовац – Раднички Н. 0-0
Доњи Срем – Партизан 0-5 (Лазовић 6‘,

Шкулетић 41‘, Којић 70‘, 78‘, 89‘)
Црвена звезда – Рад 2-0 (Милијаш 33‘

једанаестерац, Мрђа 48‘)
Напредак – Слобода 3-1 (Видаковић 15‘,

Димитров 35‘, Божовић 88‘- Михајловић 54‘)
Јагодина – ОФК 0-2 (Дражић 28‘, Чаврић

44‘)
Јавор – Војводина 2-1 (Милошковић 4‘

једанаестерац, Видић 32‘- Иванић 21‘)
Табела:

1. Ц. звезда 27 21 2 4 57-22 65
2. Партизан 27 19 5 3 53-19 62
3. Јагодина 27 12 7 8 37-28 43
4. Чукарички 27 12 6 9 30-29 42
5. Војводина 27 10 11 6 33-28 41
6. Нови Пазар 27 11 5 11 32-31 38
7. Раднички Н. 27 8 12 7 24-21 36
8. Вождовац 27 10 6 11 31-29 36
9. Напредак 27 9 8 10 38-36 35
10. Спартак 27 8 10 9 21-29 34
11. ОФК 27 9 3 15 27-37 30
12. Доњи Срем 27 6 9 12 28-40 27
13. Слобода 27 7 6 14 21-35 27
14. Раднички К. 27 6 9 12 25-45 27
15. Рад 27 7 4 16 16-34 25
16. Јавор 27 5 9 13 21-31 24

У следећем колу, 10. маја, састају се:
Раднички К. – Јавор
Војводина – Јагодина
ОФК – Напредак
Слобода – Црвена звезда
Рад – Доњи Срем
Партизан – Вождовац
Раднички Н. – Спартак
Нови Пазар – Чукарички
Листа стрелаца:
18 голова: Мрђа (Ц. звезда)
13 голова: Пешић (Јагодина)
11 голова: Дауда (Ц. звезда),

Миросављевић (Чукарички)
10 голова: Чаврић (ОФК)
9 голова: Шкулетић (Партизан),

Арсенијевић (Нови Пазар)
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Срећан ти 16. рођендан, драги сине

СИНИША СПОРИН

Желимо ти: Сналажљивост у свим данима овог живота; Осмех
када ти недостају мама и тата; Загрљај кад дух клоне; Лепоту да

је очи виде; Пријатељство да осветли биће; Веру да се може
веровати; Поверење у твоје снове; Храброст да упознаш себе и

постанеш најбољи фудбалер; Стрпљење да прихватиш свет
одраслих; Љубав да употпуниш свој живот... Волимо те највише:

мама Олга и тата Велемир.

Уз срећан 16.
рођендан, драгом

СИНИШИ СПОРИНУ

искрена порука: ДА
имаш здравља и ДА
имаш среће, ДА се

остваре жеље и
мање и веће, ДА

зрачиш ведрином, а
одбациш тугу, ДА

линију живота имаш
дугу... ДА ти се снови

остваре на јави, ДА лепе мисли имаш у
глави, ДА ти драге особе буду део сна и
ДА ти од овог рођендана све почиње са
ДА! Са пуно љубави: братић Ален, тетка

Бранка и теча Маријус.

Наш понос и дика,
наш драги унук

СИНИША СПОРИН

прославио је свој 16.
рођендан.

Нека ти наредне
године донесу само
мир у души, разум у
мислима и љубав у

срцу. Желим ти да у
животу нађеш оно за
чим трагаш, добијеш
оно што заслужујеш,

да се не осврћеш ка прошлости, и да увек,
али увек на лицу носиш тај дивни осмех

који нам много значи... и да увек будеш уз
нас...  Пуно те волимо: бака Злата, деда

Лека и дејка Павле.

Драгом сину,

МАРКУ ПАВЛОВИЋУ
из Чанада

срећан 9. рођендан,
лепо и безбрижно
детињство, пуно
здравља и да га
срећа прати на
сваком кораку.
Желе, из свег

срца, мама Отилија,
тата Славен, мајке

Јела и Ливија и
остала родбина из

Чанада и Темишвара.

ПОДЕЛИТЕ РАДОСТ
СА НАМА И

ПОШАЉИТЕ НАМ
ВАШЕ ФОТОГРАФИЈЕ!

^ESTITKE
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На дан 9. маја
испуниће 5 година

ДРАГАН ДАНИЋ
из Великог
Сенпетра

Поводом рођендана
желе му здравља и
сретан живот: мама

Савета, тата
Милован, мајка

Косана, деда Драга,
тетак Јоцика и тетка

Драга, који га много воле.

Наша драга

АНДРЕЈА КАЛАПИШ

5. маја, испунила је
16 година. За твoј 16.

рођендан, да нам
увек будеш здрава,

радосна и срећна, да
будеш уз нас својом

добротом и
племенитошћу, да у

нашем дому будеш и
надаље највећа

радост. Твоје постојање је за нас
непроцењиво и нека ти је сваки дан
радост и срећа у животу, а људе да
дарујеш својом лепотом и добротом.

Са пуно љубави: мама Биљана,
Добрислав и сестра Снежана.

Срећан ти 16.
рођендан драга наша

АНДРЕЈА КАЛАПИШ

Твојим осмехом
украсила си нам

живот, твојом
младошћу улепшала
си нам и јаву и сан.
Остани у срцу иста

она добра и
безбрижна девојчица

која нам је живот
осветлила и улепшала дане са пуно

љубави. Желимо  ти све лепе речи које
желиш чути, све путеве успеха по којима
желиш трчати, сва јутра у којима желиш
уживати и сву љубав којом ће те волети,
сву благодат анђела који ће те чувати...
Од срца: бака Дара и тета Љубица са

породицом.

Драгом

ЈОВИ ЛЕКИНУ
из Дињаша

честитамо
рођендан и

желимо дуг живот и пуно здравља.
Рoђендан честитају породице Лекин,
Кампеану и кумови породица Течи.

Наша драга унука

ЛОРЕНА БАЛОТА
из Ибице, Шпанија

5. маја прославила је
свој 1. рођендан.

Премало је речи што
ти желимо - да нам
увек будеш здрава,
радосна и срећна!

Пуно те волимо:
мајка Славица и

Мита из Дете.

Нашој драгој
праунуци

ЛОРЕНИ БАЛОТА
из Шпаније

честитамо 1.
рођендан, желимо да
буде здрава, срећна
и да порасте велика

и паметна.
Баба Стојанка и деда
Лаза Стајић из Дете.

Нашој драгој

ЛОРЕНИ БАЛОТА
из Шпаније

честитамо 1. годину
рођења, да нам буде

здрава и весела!
Желе јој: деда уја

Милан, Ерика,
Јандранка, Алберт и

Ерик из Немачке.

^ESTITKE
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OGLASI

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.

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).

Поправљам све врсте фри-
жидера и замрзивача по теле-
фонском позиву на кућну
адресу.

Детаљније информације на
телефонe: 0256-44.11.07; 0740-
96.72.04.

Павле Спорин

Савез Срба у Румунији
запошљава особу за

одржавање чистоће у
просторијама Српске куће
(улица Мангалија број 29).

Услови запошљавања и
примања биће сходно

законским предвиђањима.
Предност имају познаваоци

српског језика.
Информације на телефоне:

0256/49.17.54
или 0256/43.59.77.
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Тужно сећање на
дан када је пре 13 го-
дина преминуо наш
никада прежаљени

МАРИНКО РАДИЋ
ЦАЦИКА

из Великог
Сенпетра

Ни данас не верује-
мо да те више нема,
јер бол и туга за то-
бом не престају. Ос-
таје само успомена на
дане проведене заједно и твој родитељски
савет који нам много значи у животу.

Почивај у миру. Породица.

Већ 12 година је
прошло како смо те
изгубили али те нисмо
заборавили, наш драги
тетак

ЛАЗА - БАТА
ПЕСЕКАН

из Великог
Сенпетра

Био си племенит и
добар човек. Пуно је
лепих тренутака по
којима те памтимо и
увек се радо сећамо.

Марина и Бата са породицом.

Пет година (9. маја)
живимо без драгог

СЛОБОДАНА
ФИЛИПАША

родом из Гада

Твоје име је наш
понос а твој одлазак
вечна рана. Дао си
нам сву љубав овог
света, научио нас како
да живимо, волимо,
праштамо, будемо ја-
ки без обзира на све
што нам је живот донео. Свуда те има и у
свему си с нама, нема те тамо где нам
највише недостајеш, у животу.

Жалићемо док смо живи што смо тебе из-
губили: отац Миле, мати Јулијана, синови
Слађан и Ненад, снаје Лариса и Лавинија.

Дана 25. априла навр-
шило се 8 година од када
нас је заувек напустила
наша драга и вољена

ДРАГА ЈАКОВЉЕВ
из Дињаша

Године пролазе, а сећа-
ње на тебе живи у нама и
дуго ћемо те чувати у на-
шим срцима.

Твоји: ћерка Јагода, зет Ђока, унука Алек-
сандра и Тиби и праунука Тања.

У нежном сећању чувамо успомене на на-
ше драге

МАЦА НЕНАДОВ и СИМА НЕНАДОВ
из Српског Семартона

који су преминули пре 20, односно 13
година. Успомену на њихов племенити карак-
тер и благу нарав и много заједничких трену-
така у којима смо делили и радост и тугу, ве-
чно ћемо чувати у срцу и мислима.

Хвала вам за сву родитељску љубав и до-
брочинство што сте несебично свима нама
пружали: снаја, односно супруга Милица и
унука, односно ћерка Маца са породицом.

Пролази тужна годи-
на дана од када је
преминула наша драга

СОФИЈА СЕЈКА
ЈАНОШЕВ

из Српског
Семартона

Утехе нема за нас,
бол не престаје, забо-
рав не постоји, заувек
ћеш остати у нашим
срцима, кроз најлепше
успомене на твоју до-
броту и велику родитељску љубав коју си нам
пружала. Сa тугом: синови Милош и Јови-
ца са породицама.

^ITUQE
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Двадесет година чувамо
у лепом сећању успомену
на драгог

АРОНА РОСИЋА
из Варјаша

Живот је тренутак, а се-
ћање вечност. Бол није у
сузама већ у нашим срци-
ма у којима ћеш ти живети
вечно.

Супруга Флорика, Мирослав и Корина.

Тужно сећање на 11.
мај

Све умире само не
ти, твоја смрт је ство-
рила бесмртност. До
века свој пород пра-
тиш у животу, постоја-
на, потврђена као мајка
и бака доказана. Осам
година без тебе празне
душу, ум плаче, срце
оплакује, драга наша

учитељица
МИРОСЛАВА ЧОЛАКОВИЋ

из Српског Семартона
родом из Иванде

Са тугом, љубављу и великом захвалнош-
ћу сећамо се тебе: ћерка Весна, зет Нелу,
унуци Александру и Себастијан.

Са неизмерним бо-
лом и тугом у срцу по-
дсећамо да су прошле
3 године од када се
преселио у вечност наш
драги и вољени

МИОМИР МИЛЕ
ТОДОРОВ

Твојим одласком оста-
вио си велику празнину и
неизмерну тугу коју време
не може да умањи. Не-
достајеш нам сваког
дана, сваког часа, сваког тренутка.  Заувек ос-
таће у нашим срцима твој мио лик и сећање
на тебе, твоју доброту и племенитост душе
твоје. Нека ти Господ Бог подари миран и
спокојан сан у царству небеском.

Вечна ти слава и успомена!
Заувек ожалошћене: супруга Драга и ћерка

Милена.

Са болом у души
подсећамо да ће се
10. маја навршити го-
дина дана од када је
преминуо наш драги

ЖИВА БАКИН
из Темишвара

родом из Српског
Семартона

Живот без тебе те-
жак је, време не бри-
ше тугу, не умањује
бол. Био си део нас и
остаћеш с најлепшим успоменама које сада
јако боле, које ће нас до последњег даха по-
дсећати на тебе и твоју родитељску љубав
док смо били заједно.

Никада га нећемо заборавити: супруга Ве-
линка, синови Велемир и Миодраг са породи-
цама.

Једногодишњи парастос одржаће се у
недељу, 11. маја, с почетком у 11.30 часова
у Српској православној цркви у Темишвару-
Мехала.

Годину дана живи-
мо без драгог брата

ЖИВА БАКИН

Велико и племени-
то срце, добра и ши-
рокогруда душа, наше
су вечне успомене и
сећање на тебе. Она-
кав какав си био зау-
век цењен и поштован
на свему ти хвала.
Био си нам путоказ
како треба живети,
радити, учио нас поштењу и честитости.

Срећни смо што смо те имали и бескрајно
тужни што смо те изгубили: сестра Ката, си-
новци Жива и Драган са породицама.

Чувајући му живу успо-
мену, доносимо дубоко по-
штовање драгом родитељу

ПЕРИ МИЛОШЕВУ
из Темишвара
родом из Гада

од чијег се одласка у
вечност 1. маја навршило
40 година.

Ожалошћена ћерка Де-
лија са породицом.
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Дана 1. маја испу-
нило се 18 година од
када нас је напустила
наша мила и рођена
сестра

ВИДИЦА
ПЕТРИН

родом из
Рудне

Никада те нећемо
заборавити и док жи-
вимо плакаћемо и ту-
говати за тобом сестро
наша.

Брат Вела са породицом, брат Душан и
сестра Љубинка.

У нежном сећању
чувамо успомену на
14. мај, када је пре 14
година преминуо наш
драги

ВЕЛИМИР БАНДУ
родом из Дињаша

 Био си нам велики
ослонац, узор и понос.
Учио си нас како жи-
вети, знати и умети,
имати веру у живот.
Нема више твог осме-
ха који је значио доброту, топлог крила које
се звало родитељска љубав,  меке руке које
су се звале благост, нема више твојих
позлаћених речи да нас бодре, посаветују,
науче. Остаје само сећање. Дубоко, снажно,
лепо и чисто као твој живот, као твој напор
да нам осветлиш и покажеш пут.

Увек у мислима са тобом: супруга Даница,
ћерка Светлана и син Владимир са породи-
цама.

Тужно сећање на
14. мај, када је пре 14
година преминуо наш
драги брат

ВЕЛИМИР БАНДУ
родом из Дињаша

Давно је судбина
угасила светло твог жи-
вота, али ти си вечна
успомена и понос на-
шег детињства, младо-
сти, нашег живота.
Много је успомена, мно-
го неостварених жеља, много је тебе у свакој
ситници, ствари и речи. Много је, много тешко
живети без тебе, драги брате!  Био си оно што
је најтеже бити, Човек. Био си човек широког ср-
ца, у коме је било места за све. Нижу се године
а туга у срцу и даље стоји, јер време није ус-
пело да је зацели, у нашим мислима си увек,
твој лик и доброту с поносом спомињемо.

Вечно тугују за тобом: брат Иван са поро-
дицом и сестра Марина са породицом.

Пролазе 4 тужне го-
дине од када је пре-
минула наша драга

МЕРИМА ЈОВИН
родом из Српског

Семартона

Поносни смо што си
била уз нас и тужни јер
нам недостајеш. Бол и
туга су једини сведоци
велике празнине што је
остала за њом. Нежност
и топлина њеног великог
срца су наше најлепше успомене.

Никада те нећемо заборавити: супруг Сте-
ван, ћерке Даница и Радосавка и унука Ан-
дреја.

Лака ти црна земља и вечна успомена.

Са болом у души
подсећамо све оне ко-
ји су га познавали да
је прошла година дана
од када је престало да
куца срце нашег дра-
гог

БОРИСЛАВА (БОРЕ)
ДУМИТРЕСКУА
из Темишвара
родом из Соке

Никада нећемо за-
боравити твоје племе-
нито срце, твоју доброту. Памтићемо те она-
квог какав си био целог твог живота.

Заувек ожалошћени: супруга Цветанка и
породица Силин из Сенпетра.

Поштовани читаоци!
Подсећамо Вас

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

часова.
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Дечији фестивал „Коло, коло, наоколо“
КУД „Дунав“ Свиница на у у Букурешту
КУД „Плави делија“, Велики Сенпетар на Фестивалу
„Златни опанак” у Ваљеву
Такмичење „Млади таленти“
КУД „Коло“, Арад Гај на Фестивалу Сејке у Одорхеју Секујеск
Фестивал поезије младих у Врбасу
„Песма и игра старих - будућност младих“ у Радимни
Студијска екскурзија у Новом Саду
Смотра хорова
Изложба ђачких радова „С љубављу ћирилици“
Културни сусрети у Мачевићу
Фестивал обичаја и традиције „Крчаг“ у Бранковини

ONG Fest-




