У суботу, 21. јуна, у пивници
„Бирхаус“, одржаће се с
почетком у 19.00 часова друго
издање фестивала сатире и
хумора „Лалошки шешир“.
Ради се о двојезичној, српскорумунској манифестацији,
посвећеној промовисању
афоризма и сатиричне
књижевности. Учествоваће
писци и новинари из Србије
(Београдски афористичарски
круг), Црне Горе, Букурешта
(„Times New Roman“) и
Темишвара. Такође, наступиће
и београдски бенд „Грбаве
танге

U OVOM BROJU
Интервју

Миливој
СИЛАШКИ,
председник
Савеза Срба у
Араду
стр.
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„АРАДСКА ДЕЦА
ПОНОВО УЧЕ СРПСКИ“

Фестивали
Финална фаза,
окупила је
велики број
учесника из свих
крајева тимишке
жупаније
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V E S T I
ЛИКОВНА ИЗЛОЖБА
ЗА СРБИЈУ
Подружнице Савеза ликовних уметника
организовале су прикупљање ликовних
радова у хуманитарне сврхе као помоћ за
настрадале у Србији.
Сакупљени радови ће бити приказани у
оквиру заједничке изложбе у темишварском
седишту Савеза Срба у Румунији 25. јуна с
почетком у 18 часова.
О изложби ће говорити ликовни критичар
Јанош Секерњеш и књижевник Славомир
Гвозденовић.
Генерални конзулат Србије у Темишвару
ће пренети радове у Београд. Тамо ће се
организовати и јавна лицитација у
добротворне сврхе. Љ.П.С.

ФИНАЛЕ КРОСА РТС-а
У Ваљеву се ове године одржава финале
КРОС-а РТС за дијаспору. Пет ђака из

Српске темишварске гимназије „Доситеј
Обрадовић“ у пратњи професорке Клаудије
Илијаш и камермана ССР, Далибора
Милована, боравиће у Ваљеву од 20. до 29.
јуна, где ће уз такмичења имати богат

програм испуњен излетима, концертима,
представљањем фолклорних ансамбала,
књижевним вечерима, гостовањем сликара,
писаца, спортским такмичењима итд. Љ.П.С.

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ШТАМПУ ЛЕПЕ БРЕНЕ У РЕШИЦИ

У понедељак, 16. јуна, у згради Општине
у Решици, била је организована
конференција за штампу поводом концерта
Лепе Брене, који ће се одржати 29. јуна.
Познату певачицу, њеног менаџера Банета
Обрадовића и шефа оркестра Зорана
Чаушевића дочекали су градоначелник Михај
Степанеску, заменик председника општине
Јоан Крина, председник ССР Огњан Крстић,
председник ССР Решица Ива Стојичевић,
као и многи други саветници, новинари,
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локални Срби и фанови.
Лепа Брена је изјавила да увек долази у
Румунију са великим задовољством и да се
овде осећа као код своје куће. Љубазно је
одговорила на сва питања присутних
новинара и љубитеља њене музике,
закључивши да ће сви Решичани који буду
дошли на концерт 29. јуна моћи да чују
старе и нове хитове, познате широм
Балкана. Г.М.

KO BI REKO

ПЕРТЛЕ ЉУДСКОСТИ НАШЕ
Пише:
Љубинка
Перинац
Станков

Ми нисмо више исти, наши животи нису исти, све оно од чега смо
принципијелно бежали, постало је део нас.
На сред терена, фудбалска звезда, Марк Брешчијано, клечећи,
најнормалније од везивања дечјих пертли направи принцип. Ћути, не
оглашава се, не виче, не шаље поруке, не тражи да га сликају и не
маше новинарима. Једноставан је и опуштен.
А ми? Признали то или не, ми страшно недостајемо сами себи. Као
људи

Увек се запитам када ме гане нека
људска сцена да ли смо се толико од
једноставног живота удаљили да се више ни
сами не препознајемо? Да ли су нам мисли
толико огрубеле да нам се свет претворио у
безосећајну машинерију за опстанак по
сваку цену, па чак и по цену губљења
најљудскијег у нама?
Не пратим
фудбал, али га моји
укућани прате, те
хтела не хтела,
закачим и понеку
сцену. Ова, коју
препричавам није
нарочито фудбалска,
али је зато људска Пре почетка меча
између Аустралије и
Чилеа, један од
високо котираних
аустралијских
играча, Марк
Брешчијано, клекнуо
је на сред терена
пред дечаком у
штакама и везао му
пертле. Цео стадион
је гест испратио
овацијама и
аплаузима.
Новинари,
фоторепортери, прес агенције пренели су
тренутак који је разнежио свет.
Због чега је толико пажње припало овом
гесту? Зашто је у милионима људи ова
једноставна слика везивања дечјих пертли
изазвала дивљење?
Зато што је, иако природна, реакција
људскости данас права реткост. Огуглали
смо на све и свашта. Ретко нас шта
избацује из колосека свакодневних грубости.

Навикли смо да будемо пасивни сведоци
насиља у медијима, у политици, у
породици... Не чуде нас глупе наказе које
нам се медијски пакују и сервирају као диве.
Никог данас не изненађује друштвено
иживљавање над бескућницима, над
старима, болеснима; не чуде нас тајкуни
што шетају у својим болидима малолетнице,
ни ректори
универзитета који
докторирају
плагијатом. Не чуди
нас честитост
чланова комисије, за
доделу разних
награда, нити
недостатак
елементарне
писмености
политичара.
Свакодневно гутамо
разне промоције
неукуса и кича... И
све тако у круг, као
бескичмењаци над
којима је лоботомија
тактично и стручно
извршена.
Ми нисмо више
исти, наши животи
нису исти, све оно
од чега смо
принципијелно бежали, постало је део нас.
На сред терена, фудбалска звезда, Марк
Брешчијано, клечећи, најнормалније од
везивања дечјих пертли направи принцип.
Ћути, не оглашава се, не виче, не шаље
поруке, не тражи да га сликају и не маше
новинарима. Једноставан је и опуштен.
А ми? Признали то или не, ми страшно
недостајемо сами себи. Као људи.
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Брижљиво одгајана кошаркашка трагедија
Туча кошаркаша Звезде и Партизана у
првој утакмици финала домаћег првенства
очекиван је епилог незапамћене међусобне
мржње најодговорнијих људи у тим
клубовима, који готово да ни не крију да
више живе за пропаст противника него за
свој успех. И то је највећа штета, што се
млади кошаркаши уче да мрзе, да није
довољно само да
победе
противника већ и
да га сатру и
згазе, уместо да
инспирацију
траже у лепоти
игре и грбу који
носе. Врхунац
обмане је то што
су научени да
буду у сенци
(свуда у свету
они су главни
јунаци), а да
други говоре у
њихово име и да
им отимају
највећи део више него заслужене славе.
Можда су се зато и потукли јер виде да им
добра партија не гарантује место у ударним
вестима, месецима резервисаним за
ратоборне покличе њихових шефова.
Мало је области у којима је наша земља
досегла такве висине као у кошарци па је
утолико ова срамота већа. Ко још може да
превали преко усана да је кошарка „наш
најбољи државни производ”, када се
погледа све оно ружно последњих година.
Дерби је постао место пљувања, вређања,
претњи и насиља. Љубитељи кошарке
углавном седе код куће, испред ТВ екрана,
а у халу се иде или због лудости или по
дужности. И потписник ових редова је
осетио више пута шта значи „празник српске
кошарке”, поготово оне вечери, пре десетак
година, када је пукла ограда у „Пиониру”, а
навијачи прегазили новинаре као бикови
егзибиционисте у Памплони. Један странац
је тада рекао да ништа ружније није видео,
мисливши на хулигане који су за време
дербија мокрили у кондоме и онда их
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бацали на публику у партеру и на паркет.
Сличних ствари је било и касније, а нову
етапу сукоба отворио је вербални рат
тренера Партизана и председника ЈСД
Партизан Душка Вујошевића и председника
Црвене звезде Небојше Човића пре две
године.
До доласка Човића у Звезду није било
никога ко би хтео
(или смео) да
одговара на
честе коментаре
у медијима
Вујошевића
(„вечити” ривал
омиљена тема)
који је и пре неко
вече, као и више
пута последњих
месеци, нагласио
да су на власти
они који
протежирају
Звезду. Уколико је
у праву, то је
онда велика
срамота за државу. А ако није, био би ред
да се и држава огласи, да коначно сазнамо
истину. Можда би нешто хтели да изјаве и
представници претходне владе којој су
звездаши замерали да је створила услове за
деценијску диктатуру Партизана, у свим
спортовима. Оставимо сада по страни и
Олимпијску повељу и све оне који кажу да
политика не сме да се меша у спорт. Не
само да сме, него мора да се меша у оно у
чему је иначе до гуше. Тим пре што је њен
новац тренутно у џеповима режисера
оваквог хаоса. Тек кад дође приватизација,
коју је премијер Александар Вучић најавио
кад су га питали за инцидент, онда ће то
донекле бити „туђа брига”...
Све ово што се дешава око дербија
делује као дуго и брижљиво негована
трагедија. Злочин у који су, на овај или онај
начин инвестирали многи, на челу с
политичарима који су тетошили та два
клуба, сиромашећи касу јавних предузећа.
Александар Милетић

[TA [TAMPA [TAMPA
Халуцинантан пројекат УДМР-а
Да Мађари
неће одустати
од стварања
такозване
Секујске
области, одавно
се зна, али су
овога пута
отишли прилично
далеко.
Користећи, како
они само то
знају, чињеницу
да ће ПСД-у
бити потребни пред председничким изборима, у новом
законском пројекту, Мађари траже да Секујска област добије
своју заставу, грб и печат, да мађарски језик буде обавезан у
настави почев од другог разреда, и поврх свега, да све
државне установе (банке, фабрике, фирме итд.) пређу у руке
новоизабраним секујским властима. И то није све. Секујска
област би имала право и на два европарламентарца и на
неколико места у државном Парламенту, док би сваки грађанин
новоскројене државе који се са наведеним не слаже, имао
„слободу“ да се исели где му је драго.

Несвакидашњи испит
У
просторијама
темишварског
аеродрома
апсолвенти
Факултета
архитектуре
полажу мало
другачији
„испит“. Наиме,
њихови радови
су представљени путницима који
пролазе кроз
аеродром, а ови одлучују који су радови најлепши. После
оцењивања, када се саберу све оцене, у оквиру гала
представе, најуспешнији апсолвенти ће бити награђени. „Ова
акција има за циљ промовисање аутентичних вредности
Темишвара. Са друге стране, први пут у њиховој каријери
младе архитекте имају прилику да ступе у контакт са будућим
клијентима“, рекла је архитекта Ралука Пескар, председница
Асоцијације Expose Architecture.
Превео и приредио: Горан Мишковић

ВРЕМЕПЛОВ
Такмичење у
Старој Молдави
На сцени Дома
културе у Старој
Молдави наступили
су уметници-аматери
из места, Свете
Јелене, Коронина,
Мачевића и
Сикевице у оквиру
међуопштинског
такмичења.
10. фебруар 1967.

Издавачки
новитети
У књижари у
Темишвару налазе се
у продаји три нове
књиге на српском
језику: „Трагови на
снегу“, С. Веснића,
„По Семартону кроз
простор и време“, С.
Бугарског и „Доба
потпуног признања“,
С. Илића.
15. октобар 1982.

Позив на
литургију
Српска православна црква у
Фењу позива све
своје житеље, Србе
из околних села и
оне који више не
живе у родном селу,
да у недељу
учествују на великој
светој архијерејској
литургији.
16. август 1991.
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INTERVJU
Миливој СИЛАШКИ,
председник Савеза Срба у Араду

Лична карта:
Датум и место рођења:
10. децембар 1972. Темишвар
Образовање:
средња школа „Јоан Славић“
у Араду, Рачунарски факултет
у Темишвару (1996), Економски
факултет (2004)
Посао:
власник фирме која се бави
књиговодством
Функција:
председник ССР Арад

„АРАДСКА ДЕЦА ПОНОВО УЧЕ СРПСКИ“
• На Данима културе, када је улаз био бесплатан, окупило се 120 људи, а
сада смо на хуманитарном концерту успели да продамо око 300 улазница •
Наш заједнички циљ је да очувамо српски идентитет и српски језик • Што се
нас самих тиче, тренутно водимо преговоре са руководством ССР да
ујединимо филијале Арад и Арад Гај •
• Иако је тренд да се број арадских
Срба константно смањује, Ви сте један од
ретких који се населио у граду на
Моришу. Како је дошло до тога?
Мој отац је пореклом из Српског
Семартона, а мама из Темишвара. Они су се
упознали у Алешду, а када сам имао три
године, тати је било понуђено радно место у
Араду. Од тада живимо овде.
• Чиме се бавите?
Пошто сам студирао рачунарство у
Темишвару, радио сам неколико година у
том домену. Касније сам уписао и други
факултет, економски, те сам почео да се
бавим књиговодством. Супруга и ја имамо
тренутно приватну фирму која се бави тим
послом.
• Од када сте постали члан Савеза
Срба у Румунији?
Ја сам члан од самог оснивања
организације, али нисам био тако активан
као мој отац. Од пре неколико година сам
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постао близак са протом Плавшићем, а
бивши председник арадске подружнице,
Сима Жарков је татин кум. Ја сам неко
време држао српски ресторан у Араду, близу
наше цркве, али посао није ишао. Очекивао
сам да ће Срби долазити у већем броју, али
нису. Истина, у Араду више нема много
Срба, а и они преостали махом су старији
људи, који не излазе тако често по
кафанама и ресторанима. Арадски чланови
ССР су понекад долазили у мој локал на
кафу, а господин Жарков ме је једном
приликом предложио да постанем
председник уместо њега. Људи су ме
прихватили и изабрали, тако да сам од
прошле године постао председник арадске
филијале Савеза Срба у Румунији.
• Какве активности сте имали од када
сте Ви на овом положају?
Од фебруара прошле године, од када сам
био изабран, организовао сам неколико
српских вечери забавног карактера, са
оркестром из Србије, где се окупило око 60-

INTERVJU
70 људи, што је за Арад задовољавајућа
цифра. Помогао сам при организовању
храмовне славе у нашој цркви Светог Петра
и Павла, посредовао сам наступе
„Младосташа“ и Семартонаца у нашем граду,
а уз Драгана Воштинара сам учествовао у
организовању светосавске представе.
Прошле године у септембру смо наставили
са Данима културе, тако да смо заједно
успели да понешто урадимо.
Наравно, напоменуо бих и недавно
прикупљање хуманитарне помоћи за жртве
поплава у Србији и концерт народне музике
који је прошле среде био организован у том
циљу у Дому синдиката. На Данима културе,
када је улаз био бесплатан, окупило се 120
људи, а сада смо на хуманитарном концерту
успели да продамо око 300 улазница.
• Које је генерално стање Срба у
Араду?
Суштина је да нас је све мање и да смо
све старији, али добро је што се од пре
неколико месеци у Араду поново учи српски
језик у школи. То је велики помак за нас,
поготово што многа деца потичу из
мешовитих бракова, а кући не говоре
српски. Неке цуре из културно-уметничког
друштва су Румунке или Мађарице, које
певају српске песме али их не разумеју, тако
да ће од сада имати прилике да бар мало
упознају наш језик.

локалним властима. Зову нас на све градске
културно-уметничке манифестације и помажу
нам у границама могућности. Ни ја ни
Драган, председник ССР у Арад Гају, нисмо
политички ангажовани, тако да се не можемо
замерити ни једној странци.
• Које су намере арадских Срба у
блиској будућности?
Чекамо нека одобрења за рестаурацију
споменика посвећених погинулим Србима у
току Првог светског рата, на градском
гробљу и у Арадској тврђави. Такође,
Матица српска нам је поклонила неколико
слика за мини-музеј посвећен Сави Текелији.
Следе славе у центру и у Гају, Дани
културе у септембру, а Арад се као град
недавно побратимио са Футогом. Средином
јула ћемо учествовати на турниру у малом
фудбалу у Србији, а догодине ћемо ми
угостити Футожане, Старомолдавце и друге
пријатеље.
Што се нас самих тиче, тренутно водимо
преговоре са руководством ССР да
ујединимо филијале Арад и Арад Гај, да
добијемо само једну организацију у граду на
Моришу, са седиштем у центру. Надам се да
ћемо успети у том настојању.
Горан Мракић

• Ко учи децу српски?
Имамо учитељицу из Батање, која тамо
ради у српском одељењу. Она не зна
румунски, већ само српски и мађарски, што
донекле приморава наше ђаке да се што
више потруде око учења. Ми и родитељи је
тренутно плаћамо, али ја сам подигао
проблем на једној седници да Савез Срба
преузме ту одговорност, ако је могуће.
Сматрам да је то врло озбиљна ствар и да
се ССР мора ангажовати по том питању.
Наш заједички циљ је да очувамо српски
идентитет и српски језик, тако да морамо
бити посебно пажљиви у овим тренуцима
латентне и ненаметнуте денационализације.
Надам се да ће наша кровна организација
предузети конкретне мере у том смислу.
• Колико ђака учи српски у Араду?
Тренутно их имамо преко 20. Напоменуо
бих да у нашем граду, тачније у Арад Гају,
функционише и КУД „Коло“, које има 18
чланова, а Драган Воштинар је успео да
направи и оркестар народне музике.
• У каквим сте односима са локалним
властима?
Могу рећи да имамо коректне односе са
br. 1269/20.06.2014.
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У АРАДУ ЗА СТРАДАЛНИКЕ
У жељи да што брже и ефикасније
притекну у помоћ жртвама поплава и
природних непогода у матичној држави,
арадски Срби и њихови пријатељи су
одлучили да организују хуманитарни концерт
народне музике. Покретачи иницијативе су
били руководиоци месне организације
Савеза Срба, Миливој Силашки и Драган
Воштинар, али и други њихови сарадници.
У среду, 11. јуна, с почетком у 19.00
часова, у сали арадског Дома синдиката
окупило се око 300 особа. На самом почетку
је био приказан краћи снимак, где познате
личности (међу којима Миодраг Белодедић,
Иван Пацајкин, Кристина Либерис и други)
подстичу људе да слањем СМС порука
помогну страдалницима у Србији.
Позната водитељка телевизијских емисија
посвећених румунској народној музици,
Николета Павел, захвалила је публици која
се одазвала апелу арадских Срба,
поздравивши присуство посланика Клаудије
Богићевић и Славомира Гвозденовића. У
наставку је позвала председника ССР
Огњана Крстића да се присутнима обрати
са неколико речи.
На сцену је први ступио оркестар
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„Армонија“, који је пратио вокалне солисте
Лучијану Ђурђу и Штефана Мунтенаша.
Оркестар Миодрага Грубачког је извео
неколико српских песама, а као певачи су
наступили Србислав Максимовић и Николета
Власић. „Темишварски Споменари“, под
руководством професора Томислава Ђурића,
измамили су аплаузе публици
карактеристичном виртуозношћу, исто као и
Јасмина Фењац и Пера Тодоровић својим
гласовним могућностима. На сцену су нешто
касније изашли и Дениса Српкиња,
темишварска певачица народне музике која
изводи како српске, тако и румунске
композиције, Ремус Валунган, Флорин Јонаш,
Клаудија Јонаш и Дијана Селађа. Чланови
Културно-уметничког друштва „Коло“ из
Арада су представили сплет народних игара,
а хуманитарни концерт се завршио онако
како је почео – у веселој атмосфери.
Организатори су овом приликом
прикупили око 6.000 леја, али су трошкови
концерта процењени негде на 1.500, тако да
ће на жиро-рачун Савеза Срба у Румунији
бити уплаћено 4.500 леја за страдалнике у
поплавама.
Горан Мракић
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ЗАЈЕДНО ЗА ХУМАНОСТ У РЕШИЦИ
Општина града Решица заједно са
Савезом Срба у Румунији огранизовала је
прошлог уторка, 17. јуна са почетком у 19
часова Хуманитарни концерт „Помози
Србији“ у сали „Дачија“. Акцији се одазвао
велики број Решичана, Румуна и Срба, како
би својим
новчаним
прилозима
помогли
настрадалима
од недавних
поплава које
су задесиле
Србију.
Концерту су
присуствовали
покровитељи
хуманитарне акције, председник ССР Огњан
Крстић и председник МО ССР Решица Ива
Стојичевић, којем је
припала улога
домаћина и
водитеља. За време
одржавања
приредбе било је
приказано неколико
краћих видео записа
на којима се
познате личности
румунске културе,
уметности и спорта
обраћају са поруком
ПОМОЗИ СРБИЈИ,
слањем СМС порука за помоћ угроженима у
Србији. Културно-уметничка приредба у
трајању од три сата имала је за учеснике
позната имена румунског и српског народног
фолклора и мелоса са ширег подручја
Баната. Радо су се одазвали и наступили у
оквиру ове хуманитарне манифестације
познати вокални солисти: Нику Новак, Петру

Миулеску Иримика, Камелија Чеоку, затим
Оркестар браће Милош и певачица Лорена
Пела, Тамбурашки оркестар „Темишварски
споменари“ под руководством Томислава
Ђурића, са вокалним солистима Јасмином
Фењац и Пером Тодоровићем, КУД „Соко“
из
Соколовца,
Ансамбл
народних
игара и
песама
„Брзава“ који
делује при
Општини
града
Решица и
Народни
оркестар „Брзава“ којим је дириговао Рика
Вулпе. По реакцији решичке публике, овај
концерт
хуманитарног
карактера, којег је
организовала наша
кровна
организација
заједно са
румунским
пријатељима,
задовољио је
присутне
љубитеље српског
и румунског
народног
фолклора, а целокупни новчани приход
прикупљен од продатих улазница са ове
културно-уметничке приредбе биће намењен
за помоћ настрадалима од недавних
незапамћених поплава, које су задесиле
грађане Републике Србије.
Миодраг Тодоров
br. 1269/20.06.2014.
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Rock4Serbia – Рок за Србију
Прошле среде, 11. јуна са почетком у 20
часова, одржан је хуманитарни концерт под
називом Rock4Serbia, на отвореној сцени
летње баште
Капитол –
Филхармонија
Баната, у
организацији
Lions клуба из
Темишвара,
Удружења Pro
Philarmonia и
Филхармоније
Баната.
Хуманитарни
концерт
организован је
са циљем
прикупљања
новчаних
средстава за помоћ настрадалима из
суседне и пријатељске Републике Србије,
који су недавно погођени невиђеним
поплавама. Одзив темишварске публике за
помоћ братском српском народу био је
мањи него што су огранизатори очекивали.

За време одржавања овог концерта
одабрана темишварска публика имала је
прилику да слуша један врло добар блуз-рок
бенд из Београда
Texas Flood, а
затим два
темишварска рок
састава Desant и
Burning Tablе, који
су тренутно међу
водећим у нашој
земљи. Други део
хуманитарног
концерта био је
резервисан за
jam-sessiona на
којем су поред
гостију из Србије
свирали и певали
познати
темишварски блуз и рок музичари: гитаристи
Григоре Бужор Харига, Мирчеа Бунеа, Жолт
Сабо и Саши Вушкан, бубњар Левенте
Молнар, и вокални солисти Мирела Јакоб и
Богдан Нађ.
Миодраг Тодоров

ПРИКУПЉЕНА ПОМОЋ ОВЕ СЕДМИЦЕ
У ОКВИРУ ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ
„ПОМОЗИ СРБИЈИ“
МО ССР И ЦРКВЕНА ОПШТИНА ИЗ
СРПСКОГ СЕМАРТОНА
Породице: Живка Живанов, Родика
Морар, Јованка Богићевић, Мира Стојанов,
Нада Живанов, Чипријан Журовски, Марина
Шешин, Славна Ненадов, Стефанида
Николин, Горица Стојанов, Ђурђевка
Стојанов, Радованка Леах, Драгица Кнежев,
Златинка Миладинов, Драган Пасуљски,

На жиро рачун ССР стигло је до
сада укупно 107.024 леја, а преко
SMS - 2.820 порука и 5.640 евра.
Предраг Мирјанић, Тинка Сокач, Ђура
Стојанов, Миливој Мишков, Драган Мишков,
Ката Курјачки, Марија Пoстика, Васа
Огњанов, Стана Перинац, Живка Пејанов,
Јоца Грубачки, Мара Шажан, Живана
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Драгачки, Дојна Богосов, Ђурђевка Савонија,
Николета Власић, Софија Бакин, Анка
Шешин.
МO ССР И ЦРКВЕНА ОПШТИНА ИЗ
ВЕЛИКОГ СЕМИКЛУША
Организатори акције напомињу да је пола
сакупљене помоћи предато у ССР и пола у
Темишварску епархију.
Материјална помоћ:
Радивој Рајчић, Ладислав Франчиск Бон,
Делија Ходфбауер, Ладислав Мезо, Љиљана
Малетић, Горан Петров, Маријана Рошу,
Рамона Роју, Алина Михаел Драгој, Георгина
Шепецан, Данијела Чобан, Љубомир Петров,
Стела Амелија Рајчић, Амалија Рајчић, Дана
Жебелеан, Марина Рајчић, Лучија Унгуреану,
Корнел Триф, Андреја Гаврила, Босиљка
Јанош, Алина Блажован, Тиберију Њари,
Јосиф Чокани, Сабин Бребан, Марчел Јоан,
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Јасмина Дарије, Еремије Станчиу, Ђура
Аћимов, Емилија Попац, Бисерка Батањац,
Михаела Онуцан, Домника Банк, Босиљка
Јанош, Маргарета Ганеа, Елена Завојану,
Горан Радић, Звездана Комлошан.
НОВЧАНА ПОМОЋ:
Надија Конић, Андреј Штефан Попић,
Флоаре Сабина Котрошман, Амелија Флорика
Колар, Ладислав Франчиск Бон, Маргарета
Валерија Ганеа, Мануела Минерва Доандеш,
Миливој Цоцин, Фирма “Мадеј” - Дејан
Микулеску, Емил Унипан, Славица Станаке,
Љиљана Малетић, Горан Петров, Николета
Данћи, Иван Милојко, Марија Петров,
Адријана Лиана Фратуц, Корнелија Илеана
Бетеа, Сабрина Србеску, Штефан Малацков,
Велимир Остојин, Јованка Кристециу, Олга
Стокин, Емил Живић, Јованка Болдор,
Дојна Мирковић, Флоаре Мирковић, Георге
Мандран, Душица Рошу, Славка Божин, Дана
Алина Бурујан, Невенка Белинцан, Николаје
Зарић, Зоран Радић, Сорин Клаудиу Урс,
Драган Стефанов, Анишоара Марков, Илеана
Тодоров, Даринка Опреа Лацић, Срђан
Зарић, Елена Божин, Кристина Хржец,
Бисерка Батањац, Милутин Беленцан,
Ковинка Перин, Радивој Средојев, Велимир
Средојев, Отилија Бобарнак, Космин
Онуцан, Милан Данилов, Милан Бајски,
Емилиа Маркуш, Слободанка Аугустинов,
Јелица Стојанов, Штефан Маријус Хацеган,

НАМЕНСКИ ЗА ОПШТИНУ КРУПАЊ
FLEXTRONICS FOUNDATION уплатили финансијску помоћ
****
УТТ и Милица Пљоскар однели су
помоћ у текстилним материјалима, по
препоруци госпође Анке Војводић из
ПКС.
Јован Шепецан, Анђелка Тодоров, Загорка
Бранков, Марија Петров, Драгиња Ћосић,
Лина Аднађ, Савета Чермуре, Георге Радин,
Марија Лазареску, Сава Јовановић, Велимир
Перин, Емилија Ракин, Василе Васа
Малацков, Зоран Ђуровић, Елена
Сарафолеан, Босиљка Јанош, Златинка
Јанош, Даница Хородинка, Светлана
Стојанов, Живојин Станков, Весна
Галамбош, Емилка Данић, Пера Ганеа,
Еремие Станчу, Левица Петров, Биљана
Максимовић, Лучијан Островац, Бисерка
Тас, Љубомир Поповић, Габријел Рацој,
Круница Петров, Бисерка Триф, Драган
Триф, Драган Јовановић, Наталија Будишин,
Јоан Бобојћов, Милан Чоков, Дина Чоков,

Славољуб Малацков, Јасмина Стојанов,
Георге Крнац, Сава Лепојев, Чедомир
Керпенишан, Ђурђевка Дамјан, Маријана
Пригоана, Милина Молдован, Зоран Петров,
Мирча Дамјан, Весна Колпош, Гордана
Влашчић, Саша Остојин, Јасмина Ситару,
Штефан Остојин, Корин Зоран Симић,
Чедомир Керпенишан, Душан Аднађ,
Славољуб Аднађ, Душан Петровић.
МЕШТАНИ ИЗ ДИЊАША:
Бранка Трихенеа, Властимир Тодоров, Ана

Рус, Илије Болдеа, Добра Исаков, Михај
Бужора, Думитру Неамц, Георге Мишко, Ана
Ћута, Александру Лаврик, Виорел Хосу,
Василе Бура, Јон Рус, Жива Богданов,
Милан Кланица, Јелена Тодоров, Јоан Болог,
Мирча Булз, Светозар Богданов, Миливој
Ројков, Радованка Станков, Женика Ранков,
Жива Јанкулов, Милан Радин, Пентикостална
црква, Николаје Рус, Василе Рус, Василе
Ћута, Флорин Аксук, Добринка Станков,
Ленуца Марков, Георге Мишко, Софија Којић,
Марија Бачук, Денка Стојанов, Мариоара
Сима, Чеда Лекин, Василе Филимон, Ирина
Крњачки, Јова Јовановић, Марија Бунеа,
Санду Урикан, Елена Тодоров.
НОВЧАНА ПОМОЋ ПРИСТИГЛА У ССР:
АКУД Младост, Паулина Стојанов,
Слободанка Ранисав, Јулија Петреа,
Гроздана Марин, Драган Стојановић,
Мештани из Арада новац прикупљен на
хуманитарном концерту.
****
MATЕРИЈАЛНА ПОМОЋ ПРИСТИГЛА У
ССР:
Организација Ноуа Акропола, Роксана
Динка, Јадранка Илин, Јулија Петреа, ђаци
темишварске Прехрамбене гимназије.
br. 1269/20.06.2014.
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НЕСРЕЋА БРАЋУ СПАЈА
Након међусобног братског разговора
измећу Његове Светости патријарха српског
Господина Иринеја и Његовог Блаженства
патријарха Румунске православне цркве
Господина Данијела, постигнут је договор
око прикупљања помоћи за пострадале у
поплавама које су задесиле Србију маја
месеца ове године. На позив румунског
патријарха за прикупљање помоћи, одазвале
су се румунске епархије, истакавши се оне
са западног дела Румуније.
У сарадњи и братском подухвату Српска
епархија темишварска, Румунска
Архиепископија и Румунска Епископија из
Карансебеша, 11. јуна допремили су на
гранични прелаз Моравица са Србијом
конвој хуманитарне помоћи, коју је свака од
поменутих прикупила. Два шлепера и три
микробуса крцата намирницама, водом,
душецима и другим стварима, дочекана су
од стране делегације Српске Патријаршије
и полицијске бригаде, које су полицијским
возилима и мотоциклима допратиле конвој
до најугроженијих места.
Делегацију из Румуније, која је пратила
хуманитарни конвој сачињавали су: правник
Милорад Илић, јереј Саша Јашин и
протојереј Љубомир Матић испред Српске
темишварске Епархије, јереј Константин
Кристијан, архиђакон Марјан Парву, прота
Петар Бербентеа, архијерејски намесник
решички, отац Неделку Јон, секретар
Новомолдавског намесништва, ђакон Павел
Коњеа као и Дариус Хереа, начелник службе
за медије, из румунске Карансебешке
епархије. Сви су они најтоплије били
примљени у згради српске Патријаршије где
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их је у име Његове Светости патријарха
српског дочекао, братски и срдачно примио
ђакон Александар Секулић, секретар у
Кабинету Његове Светости.
Отац ђакон је све топло поздравио и
свима захвалио за учињен хуманитарни гест.
Потом су домаћини своје госте из Румуније
одвели до Патријаршијске капеле где је
служено краће молепствије и благодарење, а
потом су сви разгледали свечану салу у
којој заседа свети Архијерејски Сабор СПЦ.
Након ове духовне посете, делегација из
Румуније је посетила седиште Владе Србије
где их је у име Владе дочекао и срдачно
поздравио државни Секретар за вере др.
Милета Радојевић: „Наша оба народа и
сестринске Цркве, не само као православна
браћа, већ пре свега зато што нас и Свето
Писмо томе поучава, на делу су доказала
да смо једни уз друге, у радости, а поготово
у несрећи и беди“ - рекао је господин
Радојевић.
Делегација из Румуније је овога пута
имала прилику да посети и да се помоли у
велелепном новоподигнутом храму Светог
Саве на Врачару, дивећи се лепоти и овога
храма.
Циљ овог хуманитарног путешествија био
је град Параћин, који је и најтеже пострадао
у поплавама, а призор који су сви на лицу
места угледали оставио је дубоки траг и
посебан утисак на душу и срце сваког члана
делегације, која је уз конвој кренула из
Румуније.
Милорад Илић

KLISURA I POQADIJA

СА ДУНАВА У МУЛТИКУЛТУРАЛНИ
ТЕМИШВАР
Ученици Основне школе „Атанасије
Кожокару“ у Пожежени неуморно активишу и
преко лета, а као доказ тога јесу
учествовања на разним фестивалима и
манифестацијама. Тако је било и 11. јуна,
када се у темишварском тржном центру
„Јулијус Мол“ организовао међужупанијски
фестивал за ученике „Заједно у
мултикултуралном Темишвару“.
На другом издању Фестивала, који је
организован са циљем да се успостави
сарадња, размена искустава и упознавање
мањинаца који живе на територији Румуније,
учествовали су ђаци из шеснаест школа
караш-северинске и тимишке жупаније.
Велики број љубитеља фолклора, народних
игара и народне традиције, који се нашао
тог дана у темишварском тржном центру,
уживао је током неколико часова наступа
школских културно-уметничких друштава.
Певало се и играло на истој сцени: на
румунском, српском, италијанском,
шпанском, сиријском, бугарском, чешком,

мађарском, немачком, француском и
ромском.
Талентовани ђаци Основне школе
„Атанасије Кожокару“ у Пожежени, под
управом учитеља Томе Поповића, имали су
запажен наступ и добили заслужене аплаузе
присутне темишварске публике, коју је
очарала српска песма и игра. А својим
лепим гласом публику је одушевила са
неколико српских народних песама Драгана
Симионовић, члан „Дечјег дворца“ из
Темишвара. Треба истаћи да су и овога пута
ђаци и уча Тома успели да на најлепши
начин представе нашу српску заједницу, која
живи на обалама Дунава у жупанији КарашСеверин.
МО ССР Пожежена се и овога пута
побринула да путовање и боравак својих
ђака у граду на Бегеју учини пријатним и да
им ово гостовање остане у дугом и лепом
сећању.
Горан Гога Пантин
br. 1269/20.06.2014.
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У СРЦУ ЂЕРДАПСКОГ ТЕСНАЦА
Општина СвиницА, у сарадњи са МО ССР,
је поводом Духова, по први пут организовала
„Дане Свинице“. Тим поводом, ова
светковина је одабрана за општинску славу
и славу МО ССР.
На манифестацији у Општини, у срцу
ђердапског теснаца, учествовало је преко
хиљаду људи. Били су присутни бројни
Свиничани, који су се том приликом вратили
у родни крај, да са гостима из иностранства
и околних места прославе овај велики дан.
У јутарњим сатима, мештани и гости су
се окупили у Српском православном храму,
да би присуствовали свечаној литургији са
чином резања славског колача, коју су
богослужили сабор свештеника на челу са
протојерејем-ставрофором Маринком
Марковим,
архијерејским
замеником.
Кумство и
славску ружу,
како то наша
српска
традиција
налаже,
прихватио је
за наредну
годину, јер је
одлучено да
овај празник
буде
прослављан
сваке године,
први домаћин
Општине, Никола Курић. Након свете
литургије, сви присутни су се упутили према
старој цркви на обали Дунава, где је
извршено освећење крста, које означава
почетак реконструкције и обнављања старог
храма.
По устаљеном програму, у сали Дома
културе, у току ручка, који је био приређен
за све присутне на манифестацији, кнез
Општине, Никола Курић и месни савет,
одлучили су да се оснује клуб „Синови
села“, где ће главни циљеви чланова бити
залагање у вези са економским развојем
села, промовисање туризма, очување
традиције, обичаја, културе, језика, фолклора
и да не забораве своје корене и место где
су рођени.
Вечерњи сати у Општини, у срцу
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ђердапског теснаца, били су резервисани за
културно уметнички програм. Својим
присуством увеличали су догађај културноуметничка друштва из Пожежене, Старе
Молдаве и већ традиционални гости из
Доњег Милановца, са којима се Свиница
побратимила пре више деценија. Учесници,
после дефилеа народних ношњи, окупили су
се на платоу месне Осмогодишње школе за
вечерњу представу. И овом приликом, сада
бројној публици, која је попунила трибине
стадиона, обратио се пригодним речима и
поздравима кнез Општине, Никола Курић.
Поред гостујућих културно-уметничких
друштава и чланова КУД-а „Дунав” из
Свинице, круна културно-уметничке
приредбе, организоване поводом овогодишњег
првог издања
„Дана
Свинице“,
били су
месни
учесници пет
генерација, од
деце из
забавишта до
седамдесетогодишњака, који
су се, поред
врхунско
укомпонованих
сплетова
српских и
румунских
народних игара, домаћој публици и бројним
гостима представили и српским и румунским
народним мелосом.
Све њих публика је наградила дугим и
топлим аплаузима, а дружење младих
настављено је и након приредбе, на
пространом бетонском платоу школског
игралишта где је организована заједничка
игранка. А да свима буде угодно и весело,
опет су се потрудили чланови оркестра
браће Балач са вокалним солистом из
Србије, Драганом Илићем-Далтоном.
Пред растанак, у позне ноћне сате, гости
су својим домаћинима обећали да ће их
наредног лета на „Данима Свинице“ бити у
знатно већем броју.
Горан Гога Пантин

FESTIVALI

„ШКРИЊА СА МИРАЗОМ“
Осмо издање традиционалног фолклорног
фестивала такмичарског карактера „Шкриња
са миразом“ – финална фаза, окупило је
велики број учесника из свих крајева
тимишке жупаније. Током прошле суботе 14.
и недеље 15. јуна на више локација у нашем
граду одржане су културно-уметничке
приредбе, наступи, изложбе народне
радиности и кулинарских банатских
специјалитета. Учесници су били
распоређени у више секција-категорија:
ансамбли, соло играчи, девојачке, момачке и
мешовите игре, вокални солисти,
рецитатори, инструменталисти, оркестри,
црквени хорови, певачка друштва, фанфаре,
културно-уметничка друштва мањинаца, итд.,
а њих је оцењивао стручни жири фестивала.
Такође је за време одржавања такмичарског
дела посебан акценат од стране жирија
стављен приликом оцењивања кореографија,
народних традиција и очувању
заборављених обичаја. У току два дана
такмичење се одржало у Дому омладине и
свечаној сали Народне школе уметности
жупаније Тимиш. Српску мањину из тимишке
жупаније су са успехом ове године
представили чланови неколико културно-

уметничких друштава: СКУД „Михајло
Андрејевић“ из Петровог Села, КУД „Свети
Никола“ из Малог Бечкерека, КУД „Свети
Сава“ из Великог Семиклуша, КУД “Плави
делија” из Великог Сенпетра, КУД „Свети
Никола“ и Тамбурашки оркестар “Златна
суза” из Дињаша, КУД „Круна“ из Српског
Семартона и КУД „Свети Никола“ из Дете.
У недељу, 22. јуна, са почетком у 18
часова у темишварском Парку ружа, на
отвореној сцени, одржаће се Гала концерт
на којем ће наступити награђени учесници
овогодишњег издања фолклорног фестивала
Шкриња са миразом: фолклорна друштва,
оркестри, хорови, фанфаре,
инструменталисти и вокални солисти, затим
прошлогодишњи победници Ансамбл „Cununa
Timişului” из Гироде, а као специјални гости,
чланови професионалног Ансамбла
„Тимишул“ заједно са вокалним солистима
Кармен Поповић Думбрава, Андреа Војка и
Думитру Телеага. Диригент овог музичког
спектакла биће Дејан Галетин, а за
кореографије ће се побринути Тома
Френцеску, Брандуша и Николаје Станеску.
Миодраг Тодоров
br. 1269/20.06.2014.
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СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА
РУКОВОДЕЋЕГ САВЕТА ССР
Прошлог петка, 13. јуна, у просторијама
Савеза Срба у Румунији одржана је с почетком у 16 часова седница Извршног одбора
Руководећег савета ССР, чији је дневни ред
сачињавало разматрање и усвајање
пристиглих позива за акције месеца јула
2014. године; административно-организациони проблеми (анализа активности „Наше
речи“); разно.
Седницом је председавао Огњан Крстић,
председник ССР, а били су присутни и
потпредседници Славољуб Аднађ, Борислав
Велимировић, Драган Воштинар, Никола
Курић и Адријан Мојсеш, посланик Славомир
Гвозденовић као и Златиборка Марков,
секретар ССР, главни књиговођа Тима
Лацић, Рајко Корња, директор за медије и
Љубинка Перинац Станков, главни уредник
„Наше речи“.
После оверавања и потписивања
записника са прошле седнице Извршног
одбора Руководећег савета, присутни су
изгласали следеће акције и манифестације
ССР за месец јули: Камп пријатељства у
Батањи – учествују деца из Арад Гаја и
Великог Семиклуша, Финале Кроса РТС-а;
Радимци на Светском првенству традиције у
Томашевцу - Банатске шоре; ТО „Батини
бећари“ из Великог Семиклуша на Међународном Фестивалу тамбураша у Бијелом
Пољу; ФЕНОК у Кикинди; КУД „Дунав“ из
Свинице на Сабору дијаспоре у Љубичевцу;
Радимци на Данима Дунава у Голупцу,
Културни сусрети у Белобрешки, којима се
додају и акције изгласане на седници
Руководећег савета у мају - Тамбурашки
фестивал у Великом Семиклушу и Чанаду;
Духовни кампови; Кампови фолклора;
Фестивал подунавских сусрета у Свиници.
Председник ССР је обавестио присутне о
Захвалницама које ће Савез доделити
институцијама, фирмама или особама који су
помогли Србији.
У сегменту посвећеном анализи „Наше
речи“, директор за медије Рајко Корња и
главни уредник, Љубинка Перинац Станков
изнели су пред присутнима на седници
анализу стања у редакцији недељника и
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предлоге мера, као и организациону шему
редакције „Наша реч“, и описе радног места:
директора, главног и одговорног уредника,
уредника и техничког референта.
Пред ИО РС ССР изнета је ситуација
претплата на „Нашу реч“, ситуација по жупанијама, укључујући текући месец јуни, а
предата је у досијеу и ситуација киоска за
продају недељника „Наша реч“, као и графикон теренског рада од 1.07. до 1.11.2014.
Рајко Корња и Љубинка Станков су
обавестили присутне о предузетим мерама и
одлукама у редакцији. Наиме, донета је
одлука обавезе аутора текста да преда
текст најкасније 24 сата, а у посебним
случајевима 48 сати, од завршетка догађаја
о коме пише. Ефикасност рада се може
повећати редистрибуцијом радних обавеза
чланова редакције. Под хитно је потребна
стална сарадња, а касније, када услови
буду дозвољавали и запослење једног
коректора. Тренутно је одлучено да задужења коректора у редакцији врши Биљана
Герман. Ослобађањем обавеза коректуре,
Миодраг Тодоров би добио искључиво задужење писања текстова, а Горан Мишковић
би имао додатне обавезе везане за електронско издање недељника, за ажурирање
сајта ССР и делимично, у зависности од
потреба, колпортерске обавезе.
За реализацију Школског додатка је
потребно оформити групу уредника из
редова гимназијалаца, али имајући у виду да
су сви претходни покушаји пропали управо
због незаинтересованости ђака, постоји
озбиљна доза скептицизма што се успеха
дотичног пројекта тиче. Решење би можда
било да се ђацима плати симболична сума
за написане текстове у Школском додатку.
Под тачком разно разговарано је о
потреби постојања седишта ССР у Букурешту и о предстојећим радовима на Српском културном центру у Великом Семиклушу, o сајту ССР и приспелим статистичким
подацима ИНС-а о Србима у Румунији после
последњег пописа 2011.
Љубинка Перинац Станков

IZ AKTIVNOSTI SSR

ПОСЛАНИЧКA АКТИВНОСТ
СЛАВОМИРА ГВОЗДЕНОВИЋА
Недеља коју испраћамо била је богата у
политичким активностима за нашег
посланика.
Прво су се у понедељак мањински
посланици састали са министром румунског
образовања Ремусом Прикопијем, а затим је,
у Парламенту Румуније, у уторак, уследила
политичка декларација подршке
депортованима у Бараган и политички

разреда у Српској гимназији „Доситеј
Обрадовић“ и Осмолетке у Белобрешки,
данас једине сеоске школе са осам разреда
на српском језику у Румунији. Иначе, након
консултација, са нашим школама и са
Савезом Срба, С. Гвозденовић ће
проследити потраживања и предлоге по
питању образовања на српском језику.
Када је у питању поштовање права

прогањанима и краћи сусрет са Милорадом
Пуповцем, шефом одбора за спољну
политику Хрватског сабора. Милорад
Пуповац је један од тројице српских
представника у Сабору Хрватске.
Мањински посланици су у
двоипочасовном разговору са министром
образовања Владе Румуније изнели још
једном проблеме са којима се суочавају у
својим ретким школама – од очувања школа
до мањка ђака и уџбеника.
Наш је посланик предложио у име својих
колега да се надлежном Министарству упути
списак заједничких и засебних проблема
националних мањина, али тек након
консултовања мањинских школа.
Гвозденовић је захвалио господину Ремусу
Прикопију што је подржао, у својству
ресорног министра, очување паралелних

депортованих у Бараган и политичких
затвореника у Румунији, С. Гвозденовић је у
Парламенту затражио да се са одговорношћу
и озбиљношћу приступи, најзад, решавању
овог болног проблема за људе који су
страдали за време бившег режима. По овом
питању наш посланик припрема и
интерпелацију надлежним институцијама
Владе Румуније.
Приликом сусрета са Милорадом
Пуповцем, представником Срба у Сабору
Хрватске, који је, на челу спољнополитичког
одбора хрватског парламента, боравио у
посети Букурешту, размењене су
информације о Србима у Хрватској и
Румунији, како су организовани и
заступљени у двема земљама, о култури и
школству, као и о могућностима сарадње.
Н.Р.
br. 1269/20.06.2014.
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ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ У ИРИГУ
Деца из Вртића број 9 „Карла Пелц“
боравилa су у Иригу и наступила на
тамошњем Дечјем фестивалу.
Малишани које су пратиле васпитачице
Војислава Ројков и Мерима Милановић

извели су сплет банаћанских игара под
насловом „Банаћанско коло“.
Деца и родитељи су били смештени у
Врднику, оближњој бањи и посетили су овом
приликом предшколске установе и
манастире у Фрушкој Гори, као и
Петроварадин.
Била је ово узвратна посета деци из
Ирига која су 10. маја била гости
Темишвараца поводом Дечјег фестивала
„Играј коло наоколо“. Љ.П.С.

OБЕЛЕЖЕНА 63. ГОДИШЊИЦА
ОД ДЕПОРТОВАЊА У БАРАГАН
У темишварском Парку правде код
споменика Депортирцима у Бараган, одржан
је 14. јуна с почетком у 10 часова годишњи
скуп и комеморација 63 године од
Депортовања у Бараган.
Било је ово још једно подсећање на кобну
ноћ од 17. према 18. јуну 1951. позната у
народу као Црни Дови, када је више од
40.000 Банаћана депортовано у Бараган.
Међу присутнима на комеморацији било је
и доста Срба, а помен су служили
свештеници међу којима и Бранислав и
Јосиф Станковић.
Скупу се између осталих обратио и
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Славомир Гвозденовић, који је обећао
парламентарну подршку и у ту сврху
политичку декларацију, коју је прочитао у
уторак у Дому посланика. У декларацији
стоји, између осталог и следеће: „Није
потребно да подсећам, а немамо право да
заборавимо страшне патње ових људи у
периоду комунистичког режима и
Информбироа, који су затварани,
депортовани, остављени са опустошеним
кућама и имањима и упропашћеним
животима. Ови су људи имали снаге да
сачувају своје достојанство. Отпочели су
практично живот од нуле и сматрам да је
стигло време да пронађемо решење за
моралне и материјалне одштете. Ако смо у
Румунији имали воље и снаге да извршимо
бројне промене, да демократизујемо
друштво, да се придружимо Европи, сматрам
да је тренутак да покажемо одговорност и
озбиљност у тражењу праведног и правичног
решења за ову категорију наших суграђана
које су историја и неправедан и суров режим
грдно обесправили.“ Љ.П.С.

ТЕМИШВАРСКИ СТУДЕНТИ
У ВИШЕГРАДУ
Четири студента Политехничког
универзитета у Темишвару, Дорина Бурка,
Клаудиу Паулец, Илеана Петрашку и
Адријана Радован, учествовали су на
Међународном фестивалу „Мостови културе“
у Вишеграду, где су извели улични
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перформанс „На крилима сна - са бегејским
луткарима“ и истакли солидарност са
страдалницима у поплавама које су
задесиле Србију и Босну. Културно
удружење „Бели багрем“ је спровело
пројекат преко којег су темишварски
уметници били у прилици да учествују на
овој манифестацији. Г.М.

AРТЕРШКЕ ФОНТАНЕ
У МАЛОМ БЕЧУ
Темишвар, као други град по величини и
важности у Румунији, карактерише
мултикултуралност. Импозантне зграде у
центру града, саграђене између
XVII –XIX века у време хабсбуршке
владавине, налик су онима у Бечу. Одатле и
назив Мали Беч.
Будући да се Темишвар кандидује за
културну престоницу Европе 2021, артершке
фонтане су детаљ колико емотивни толико и
историјски везан за наш град.
Ђаци IX-ог разреда, Дејан Берар и
Арманд Осланци, из Гимназије Константин

Ђаконовић Лога под упутством професорке
Споменке Николин, остварили су пројекат
„Артершке фонтане у Малом Бечу“ који је на
недавном националном конкурсу “Григоре
Моисил”, одржаном у Лугожу, награђен
бронзаном медаљом.
Пројекат је намењен Општини града
Темишвара. Тачније, ђаци су у зависности
од тока воде сваке фонтане укључили и
одговарајућу музику Вивалдија, Бетовена,
Оторино Респигија, Карлоса Гардела и друге.
Они су предложили постављање артершких
фонтана и испред других знаменитих зграда.

Више о овом ђачком подухвату сазнајте на
адреси: deian.smart-start.ro/micaviena/site
Н.Р.

ДРУШТВО ЗА НЕГОВАЊЕ
СЛОБОДАРСКИХ ТРАДИЦИЈА
СРБИЈЕ ПОСЕТИЛО АРАД
И ТЕМИШВАР
Крајем прошле седмице Друштво за
неговање слободарских традиција – нишка
подружница, посетило је Арад и Темишвар.
Тим поводом они су обишли у Араду
гробља где су сахрањени српски интернирци
из Првог светског рата, тврђаву и манастир
у Арад Гају. У Темишвару су чланови ове
делегације положили венац на споменик
југословенским пилотима, разгледали град и
посетили седиште ССР, где их је дочекао
српски посланик у Румунском парламенту,
Славомир Гвозденовић. Љ.П.С.

КАКО ДА СРБИ ИЗ РЕГИОНА
ЛАКШЕ ДОЂУ ДО СРПСКОГ
ДРЖАВЉАНСТВА?
Међу питањима која су посланици
Народне скупштине 10. јуна поставили
Влади било је и питање посланика Српског
покрета обнове Александра Чотрића, који је
био заинтересован за питање олакшавања
давања српског држављанства Србима у
региону и дијаспори, који се данас, како је
рекао, суочавају са веома компликованом
процедуром доказивања да је неки од
њихових предака био држављанин Србије.
Чотрић је позвао Министарство
унутрашњих послова да предложи Скупштини
измене Закона о држављанству, како би се
либерализовао поступак добијања српског
држављанства подносиоцима захтева, који
су по правилу, аутохтоно становништво у
суседним земљама, нпр. Румунији,
Мађарској и Албанији, и не могу да докажу
да су њихови преци живели на територији
Србије, што је важећи услов за добијање
нашег држављанства.
Овај услов не би требало да постоји,
истакао је Чотрић и указао да би наш Закон
о држављанству требало да се угледа на
решења која су, примера ради, примениле
Мађарска и Хрватска.

br. 1269/20.06.2014.
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PRAVOSLAVQE
Свети Николај Српски

Свештеномученик
Маркелин, папа римски
Беше Маркелин претходник на престолу
римском папи Маркелу. Па када га цар
Диоклецијан позва и припрети му муком, он
принесе жртву идолима, због чега га цар
обдари драгоценом хаљином. Но Маркелин
се љуто раскаја, и поче плакати дан и ноћ
због свог одречења од Христа као негда и
апостол Петар. У то време би неки сабор
епископа у Кампанији. Папа
се обуче у вретишче и посу
главу пепелом, па уђе у
сабор и пред свима
исповеди свој грех просећи
да му суде. Оци му рекоше,
нека он сам себи суди.
Тада он рече: “Лишавам
себе свештеничког чина,
кога нисам достојан и још:
нека ми се тело по смрти
не погребе него баци
псима!”, То рече и изрече
клетву на оног ко би се
дрзнуо да га сахрани.
Потом оде цару
Диоклецијану, баци преда њ
ону драгоцену хаљину,
исповеди веру у Христа и
наружи идоле. Разјарен цар
нареди, те га мучише и
потом убише ван града, заједно с три добра
мужа: Клавдијем, Кирином и Антонином. Тела
ове тројице беху одмах погребена, а тело
папино лежаше тридесет шест дана. Тада се
јави свети Петар новом папи Маркелу, и
нареди му да погребе тело Маркелиново јер,
рече: “Ко се смирава, узвисиће се”.

Преподобни Данил
Скитски
Игуман знаменитог Скита Мисирског.
Ученик светог Арсенија и учитељ многих.
Многе његове речи и поуке су као путеводне
звезде за монахе. Једном кад су варвари
напали Скит, позову га братија да заједно с
њима бежи. Он им одговори: “Ако се Бог не
брине о мени, на што ми и живети?!” Још је
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говорио Данил: “Уколико се тело твоје гоји,
утолико ти душа мршави”. Подвизавао се у
општежићу четрдесет година, а потом, 420.
године повукао се у пустињу. Догодило се у
Александрији, да је један опаки свекар убио
снаху своју због њеног целомудрија, свету
Томаиду (в. 13. април) и он је са својим
учеником сахранио ову страдалницу.

Расуђивање
У светитеља је врло изоштрена свест.
Оно што обични људи сматрају малим
грехом, светитељи сматрају великим
преступом. За аву Данила прича се да су га
трипут хајдуци хватали и
одводили у гору. Двапут се
срећно спасао из ропства,
a трећи пут кад је хтео
побећи, удари каменом
једног од њих и убије, па
умакне. To убиство падне
му на савест као тешко
олово. У недоумици шта да
ради, оде александријском
патријарху Тимотеју,
исповеди му се и потражи
савет. Патријарх га ублажи
и ослободи сваке
епитимије. Но њега је
савест гризла, и он оде у
Рим папи. Папа му каже
исто што и патријарх
Тимотеј. Опет незадовољан
Данил је редом посетио и
остале патријархе, у Цариграду, Антиохији и
Јерусалиму, исповедајући се свима њима и
тражећи савет. Но остане незадовољан.
Тада се врати у Александрију и пријави
власти као убица. Власт га ухапси. Када
буде суђење пред кнезом, Данил исприча
све како је било и замоли, да и сам буде
убијен, како би душу спасао од огња вечног.
Зачуди се кнез свему томе, и рече му: “Иди,
оче, моли се Богу и за мене, па макар још
седам других убио!“
Незадовољан и овим, Данил се реши
узети једног губавог човека, однети га к
себи у ћелију и служити му до смрти и кад
овај умре, тада узети другог. Тако и учини и
тек на тај начин успокоји своју савест.
Припремио је протојереј-ставрофор
др Бранислав Станковић

POLITI^KA HRONIKA

МОГУ ЛИ ДВА ЛОША
ДА ПОБЕДЕ МИЛОША?
Пише:
Србољуб
Мишковић

По мишљењу аналитичара, у новембру кандидат ПСД-а неће
имати лак посао, ма био он и Виктор Понта. То полако схвата и
премијер, те се још увек двоуми да ли да се кандидује или не.
Јер врабац је у руци а голуб још увек на грани

У јеку Светског фудбалског првенства у
Бразилу, на све стране се прича једино о
победама и поразима иако у првој фази
шампионата може бити и нерешених
резултата. Слично је и у политици, нашој
или било чијој, где су уместо “ремија” могући
компромиси. Ако у фудбалу или спорту
уопште, победе или порази могу имати
једино емоционалне ефекте, (материјалне
једино за актере надметања) у политици су
ствари другачије и тичу се целе нације и
државе. Партијама и странкама, које можемо
поредити и само поредити са великим
спортским клубовима, победе исто доносе
новац, привилегије и славу, а пораженима
разочарење и губитак, можда привремено
или за свагда У демократским државама
победе се стичу на изборима, понекад и
референдумима, а у спорту на стадионима
или у спортским дворанама.
Пошто смо се, на овим просторима,
недавно “отарасили” једне изборне кампање
и то за избор европарламентараца, следи
још једна предизборна, а потом и изборна,
кампања за председника државе, за прву
политичку личност у држави. Функција је
врло важна и озбиљна али и одговорна, тако
да народ, бирачи пре свега, морају да
“отворе четворо очију” како би на ту
функцију изабрали најпогоднију личност.
Битка за Котрочењ је по правилу
појединачна, као у атлетици рецимо, а
најспремнији такмичар ће први стићи на
циљ. Победник узима све, а поражени
ништа.
И у избору председника државе, као и у
спорту, постоје квалификације, а потом
финале. Велика фешта ће се одржати крајем
новембра, али припреме су већ почеле.
Истина, нису познати сви конкуренти, што
не умањује интерес грађана да што пре
сазнају кога ће од политичара видети на
старту, да би благовремено припремили
навијачке “реквизите”. И оне дозвољене и
оне незаконите, јер како се у народу каже, у
бици се не бирају... штапови.
Прве су пред гласаче “истрчале” мале
партије са својим кандидатима - Народни
покрет са Кристијаном Дијаконескуом, а
Грађанска снага са Михајом Разваном
Унгуреануом. Либерали помињу (скорашњи

конгрес ће потврдити) Клауса Јоханиса,
рачунајући и на подршку из иностранства,
пре свега Немачке и канцелара Ангеле
Меркел. Демократска либерална странка има
у виду Каталина Предојуа. То би, ако се
ништа битно не догоди, био избор деснице
(још увек неуједињене) за председничку
фотељу. На другој страни левица, са
једином партијом (истина најбројнијом), са
својим савезницима, имаће само једног
кандидата, који би био толико успешан да
би остварио лаку и убедљиву победу као
недавно Холандија против Шпаније. Каже се
да ће Демократска социјална партија (ПСД)
са савезницима у коалицији (УНПР и КП) уз
помоћ УДМР-а, “либерала реформиста” и
дела чланова партије ПП ДД, просто
“прошетати” изборима. Тако се мислило
одмах након европарламентарних избора.
Сада се ситуација полако мења.
Да су којим случајем председнички
избори одржани када и европарламентарни,
Понта би као кандидат сигурно победио.
Сада се стање донекле променило. По
мишљењу аналитичара, у новембру
кандидат ПСД-а неће имати лак посао, ма
био он и Виктор Понта. То полако схвата и
премијер, те се још увек двоуми да ли да се
кандидује или не. Јер врабац је у руци, а
голуб још увек на грани! Сигурно је једино
да ће Понта, ако се кандидује, у првом кругу
остварити највећи број гласова, али никако
50 плус један одсто за коначну победу.
Рачуна се да ће до тада десница најзад
остварити планирани договор и за други круг
“припремити” свог кандидата са највећим
шансама да се супротстави лидеру левице.
То ће бити одлучујућа битка и исход може
бити изненађујући као у сусрету ЕнглескаИталија, ако већ споменусмо Светско
фудбалско првенство.
До избора предстоји дуг период да се
неке ствари поправе од стране владајуће
структуре. До сада (а прошле су две године)
стиче се утисак да имамо Владу која не
влада и да још није предузела коначне и
одлучујуће кораке у циљу побољшања
животног стандарда. Ако се то не догоди до
новембра, могуће је да два лоша победе
Милоша!
br. 1269/20.06.2014.
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„МАЧКА БЕЗ ЈЕДНЕ ЦИПЕЛЕ“
ПРЕЛАЗИ ГРАНИЦУ
Велико је задовољство налетети, случајно
или не, на младог књижевника који се ноншалантно игра речима, попут мађионичара
шпилом карата, попут клинца са Копакабане
фудбалском лоптом или музичара у чијим се
рукама инструмент претвара у епицентар
величанствених звукова.
Читајући приче Миодрага Стошића, почео
сам да откривам скривену фантастику у
наизглед баналним стварима и да
редефинишем људе за које сам сматрао да
их увелико познајем. Дошло ми је да просто
испишем песму у ветру и опијен чаролијом
живота заплешем „најболнијим пољима
човекове неизвесности“. Добра књижевност
је духовни супститут који нам дозвољава да
се слободно крећемо имагинарним
лавиринтом пријатних изненађења и
откровења.
Писати о љубави је помало ризично, јер
се врло лако западне у живи песак патетике
личних разочарања, неиспуњења и
неостварених снова. Но, аутор „Мачке без
једне ципеле“ нас подсећа да је љубав

чаролија која не престаје, а закључак приче
„Баја Мали Книнџа против хеви метал
зомбија“ садржи мото Стошићеве
филозофије: „Опрости нам Достојевски, али
савршена лепота оптерећује. Наш свет ће
спасити љубав“.
Имамо пред собом књигу која одише
пуним плућима, која нас запљускује
таласима романтичне свежине и која
лепотом испира савремену учмалост и
привидну безперспективност. Муракамијев
смисао за детаљ сусреће се са урбаним
шармом Моме Капора у прози која плени
оригиналношћу, ведрином и исконским
талентом.
Једино је неправедно кад се нечији
петогодишњи списалачки труд, преточен у
збирку кратких прича, „потроши“ у рукама
читалаца за само неколико часова или дана.
Али таква је судбина уметника, да немају
краја, почетка нити предаха.
Миодраг Стошић је Београд којег смо с
раздаљине волели као деца.
Горан Мракић

НОВА КЊИГА АЛЕКСАНДРА ЧОТРИЋА „ДОБРЕ ВИБРАЦИЈЕ“ – АФОРИЗМИ

О ЖЕНАМА И МУШКАРЦИМА
„Добре вибрације“- наслов је нове књиге
Александра Чотрића (1966), писца из
Београда. О делу ближе говори поднаслов –
„афоризми о женама и мушкарцима“, а
инспирацију за наслов аутор је пронашао у
афоризму: „Ширимо добре вибрације. Тресе
се кревет док водимо љубав“.
У књизи се налазе афоризми који су
настајали у минулих пет година, а изабрао
их је Александар Баљак.
Међу корицама, на 110 страна, штампано
је више од 500 мисли о љубави, удварању,
хвалисању, сексу, браку, неверству, разводу,
старлетама, манекенкама, фотомоделима и
другим темама везаним за жене, мушкарце и
односе међу половима.
Књигу је објавила београдска издавачка
кућа „Бендер“, у едицији „Осма сила“.
Насловну страну осмислио је београдски
карикатуриста Никола Оташ, а садржај су
Оба аутора ће бити присутни у Темишвару 21. јуна, на фестивалу хумора
и сатире „Лалошки шешир“, који ће се
одржати у пивници „Бирхаус“ с
почетком од 19.00 часова. Тамо ћете
моћи купити и њихове књиге.
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рецензирале – уредница издања Весна
Денчић и новинарка ТВ Коперникус Наташа
Фемић из Београда, новинарка „Гласа
Српске“ Александра Маџар из Бањалуке,
песникиња Јелена М. Ћирић из Прага и
професорица Светлана Матић из Беча, која
је записала:
„У књизи се препознаје велика снага
изоштреног ума. Намеће се закључак да је
књига резултат драгоценог искуства и
мудрости. Александар Чотрић се разликује
од других. Он уме да ослушне, продре у
душу појединца, свој исказ подеси читаоцу и
зато с правом остаје стваралац чији се
афоризми памте.“
У збирци се налазе и следећи афоризми:
• Пропао ми је љубавни састанак. Није
било кворума.
• Питате ме, да ли бих снимио порнић?
Да, али у овим годинама само меки.
• Ако је секс сиротињска забава, зашто
су ваше услуге тако скупе?
• Кад ме је позвала на кафу, слутио сам
да ће бити и нешто више.
И било је: Понудила ме је и ратлуком!
Г.М.

GOSTOVAWA

КУД „КРУНА“ НА ФЕСТИВАЛУ
ТЕМИШВАРСКИХ УМЕТНОСТИ
Овогодишње прво издање Фестивала
темишварских уметности одржало се током
целе прошле
седмице у
организацији
Општине града
Темишвара. На
Тргу Трајана у
оквиру фестивала
приређен је
пројекат „Млади
одлучују“, којег су
организовали
представници
Теоретске
гимназије „Виљем
Шекспир“, са
циљем
промовисања мултикултуралности града на
Бегеју. Културно-уметнички програм и
промоција кварта Фабрика одржао се
прошлог петка, 13. јуна, на платоу испред

српске православне цркве. Овом приликом
наступиле су формације и културноуметничка
друштва,
представници
немачке, српске и
румунске мањине.
Српску мањину су
представили
чланови КУД
„Круна“ из Српског
Семартона.
Девојке и момци
су под вођством
уметничког
руководиоца Весне
Чолаковић Струца
одиграли две
кореографије: народне игре из Шумадије,
кореограф Душан Миладинов и Понишавља,
кореографија Себастијан Струца и Пера
Лукин.

ДАНИ ФРАТЕЛИЈЕ
Приликом одржавања овогодишње треће
по реду манифестације Дани кварта
Фрателија, коју је организовала Општина
града Темишвара био је приређен богат
спортски и културно-уметнички програм на
којем су
учествовали
многобројни
фолклорни
ансамбли и
вокални солисти,
међу којима
Фолклорни
ансамбл игара и
песама
„Тимишул“,
немачки ансамбл
„Hanschenkleid“ и
КУД „Круна“ из
Српског
Семартона. Прошле суботе, 14. јуна, међу
многобројним учесницима запажен наступ
имали су чланови КУД „Круна“ из Српског
Семартона. У преподневним часовима
одржана је парада народних ношњи улицама
темишварског кварта Фрателија, а затим и
приредба на отвореном платоу Основне

школе број 15. КУД „Круна“, наступило је у
вечерњим часовима пред великим бројем
посетилаца, међу којима је било и много
наших сународника. Под управом
руководиоца друштва Весне Чолаковић
Струца,
Семартонци су у
оквиру културноуметничког
програма извели
неколико
кореографија
сачињених од
српских
народних игара.
Подмладак
друштва узраста
од 6 до 10
година одиграо
је Мало коло,
средња група узраста од 11 до 15 година
представила се сплетом српских игара из
Баната, док су најискуснији чланови друштва
извели кореографију Бела Паланка,
Сенадина Крстића и игре из Шумадије,
кореографа Душана Миладинова.
Миодраг Тодоров
br. 1269/20.06.2014.
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JUBILEJI
ГЕНЕРАЦИЈА 1989

25 ГОДИНА ОД МАТУРЕ
Матуранти Филолошко-историјске
гимназије у Темишвару, генерација 1989.
годинa – рођени 1971. године, чији је
разредни старешина била професор Јелена
Поповић, организовали су састанак, у петак
13. јуна, поводом двадесет и пет година од
завршетка гимназије и полагања велике
матуре. Бивши ученици темишварске
гимназије заказали су састанак са својим
професорима, онако како су и обећали пре
пет година. Поново су се окупили у
учионици, у старим школским клупама,
расположени за разговор, помало узбуђени
приликом састанка и дочекали своје
професоре: Јелену Тарабак, Нику Продана,
Светозара Маркова, Ивана Миркова и
Светислава Лазића. Час је започео минутом
ћутања за разредну старешину, Јелену
Поповић, професоре и разредне колеге, који
више нису са нама. Уследила је затим
прозивка из каталога, а улогу разредног
старешине обавио је професор Светозар
Марков. Редом су бивши ђаци устајали и
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пред професоре и колеге, у пар речи
говорили о себи, о свом животу и
породицама, затим о школским данима када
су се заједно радовали или туговали и када
су стекли трајна пријатељства. Професори
су пред крај школског часа похвалили
генерацију ученика из 1989, којом се поносе,
јер су се и они реализовали као људи,
образовани су, а и цењени од стране
друштва. Бивши ученици су захвалили
присутним наставницима на пруженој
родитељској бризи и стрпљењу за време
школовања како би их извели на прави пут.
Састанак ове генерације српских матураната
протекао је у пријатној и опуштеној
атмосфери која се затим наставила и у
вечерњим часовима. Некадашњи ученици
уживали су заједно са својим породицама за
време журке, уз старе добре музичке
хитове, богату трпезу и у препричавању
свега оног лепог што их везује за цео живот.
Миодраг Тодоров

JUBILEJI

45 ГОДИНА ОД МАТУРЕ
Апсолвенти српског одсека темишварске
Гимназије број 10, генерација 1969. састали
су се 7. јуна у преподневним часовима у
просторијама данашњег Банатског колеџа.
Како сазнајемо од госпође Радмиле
Матић, некадашње колеге, њих око сто
особа, укључујући и апсолвенте румунских
одсека, срели су се да оживе сећања и
размене понеку реч о томе шта су у животу
радили и чему су се посветили.
Као и увек, овакви су сусрети дирљиви и
пуни емоција, када независно од година,
професија, животних успеха или неуспеха
сви поново постају деца, седају у клупе и
враћају себе у период школовања када је
све било и лепше и једноставније и
безбрижније.
Тако је било и овог јунског дана када се
састала генерација која је гимназију
завршила пре 45 година.
После групних фотографија уследио је и
пријатан разговор са директором колеџа

Сорином Јонескуом, а затим и расподела по
разредима. Свако је том приликом испричао
своју причу и своја сећања, каталог је
поново прозиван, а за преминуле колеге и
наставнике минутом ћутања одата је пошта.
После подне уследило је весеље и
дружење уз музику и послужење у једном
локалу комплекса „Аурора“.
Од некадашњих 32 ђака српске секције
Генерације ‘69, на састанак је дошло њих
дванаесторо.
По опису госпође Радмиле Матић, на
фотографији стоје: Наташа Гомилин
Љубомиреску, Гордана Шешин Ранков, Зорка
Марков Јоргован, Мирјана Поповић
Миленковић, Зоја Кузманов Николин,
Даринка Сабљић, Радмила Матић, Милена
Стефановић Фаур, Зорка Вукован; у доњем
реду: Миленко Лукин и Живко Сујић. Био је
присутан (иако није на фотографији) и Милан
Петров.
Љ.П. Станков
br. 1269/20.06.2014.
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NAJBOQE GODINE

ОСМИ РАЗРЕД, ГЕНЕРАЦИJА
О КОJОJ СЕ ПРИЧА

Још једна школска година је завршена и
ђаци су с нестрпљењем дочекали дуго
очекивани школски распуст. Неки ученици су
нешто раније завршили са наставом. Међу
њима су и ученици 8. разреда Српске
гимназије “Доситеј Обрадовић’’. Они су своје
друговање завршили у петак, 13. јуна.
Тог претоплог дана, осмаци су потражили
хладовину у једном темишварском кафићу,
где су уз сладолед и чашицу разговора са
својим разредним старешином Сашом
Малимарковим сумирали утиске у вези са
временом које су заједно провели протеклих
година. У релаксирајућој атмосфери, која
прати завршетак школске године, разредни
старешина их је подсетио на долазеће
матурске испите и саветовао да још нема
опуштања.
Ово је генерација, која је своје школовање започела у школским клупама у учионици
учитељице Вере Жупунски. Сви се сећају
првог школског дана и момента када им је
учитељица избрисала страх, који се видео у
очима свих, својим топлим гласом и
пријатељским речима. Сви су се брзо
спријатељили и постали једна сложна
дружина. Дружили су се на излетима,
летњим камповима, изласцима, а ни
заједнички несташлуци нису изостали.
Из руку учитељице, у петом разреду,
преузео их је разредни старешина, професор
Саша Малимарков, са којим су одмах нашли
заједнички језик.
Првобитном разреду придружило се
неколико нових колега, који су били одлично
прихваћени и који су се брзо навикли на
нову средину. Некога је, пак, пут одвео у
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иностранство, па је морао да напусти
разред. Овај последњи дан Основне школе
заједно су прославили следећи ученици: три
девојке са именом Александра, Бранкица,
две девојке Тамаре, Тијана, Кармен, Ивана,
Стефани, Нина, Биљана, Коста, Стефан,
Влада, два момка Марка, Љуба, Ади, Милан
и Горан. Њих 21. У разреду је било
спортиста (кошаркаша, тенисера, фудбалера,
пливача...), надарених за књижевност,
писање и стране језике, уметничких душа,
што музичара, што сликара, информатичара... Свако различит са својим интересовањима, а опет заједно и сложно,
наставиће, надамо се, школовање у оквиру
Српске гимназије “Доситеј Обрадовић’’.
Управо зато нема туге, што је уобичајно
када једна генерација завршава један циклус
школовања.
Тренутно је овим ђацима пажња усмерена
на матурске испите и сам упис у наредну
фазу школовања, међутим, било је места и
за весеље и опуштајуће моменте. Срећа,
радост и задовољство преовладавали су и
на свечаном банкету, одржаном 30. маја уз
присуство већине професора, који су се
одазвали позиву. Певало се и играло до
касних вечерњих сати.
Емотивни моменти били су присутни и
приликом симболичне предаје кључа школе
њиховим наследницима – ученицима седмог
разреда. Тада је Александра Петров
подсетила да ће ходник делити још четири
године и поручила да ће се трудити да буду
генерација о којој ће професори причати с
осмехом на лицу.
Биљана Герман

^ESTITKE
Са пуно љубави
честитамо 14.
рођендан, 19. јуна,
најдражој

22. јуна слави
рођендан наша драга
ЉИЉАНА ЖИКИЋ
(Сејка)

МИЛИЦИ ПАНТИН
Хвала ти што нас
чиниш најсрећнијим
особама на свету,
својим осмехом,
загрљајем и својим
успесима у школи.
Испуњујеш нам све
оно, што се једном
даје у животу. Буди нам здрава, срећна и
безбрижна. Обећавамо да ће наш загрљај
бити увек ту за тебе. Нека те прате мисли
ведре, нека се у њима огледа твоје чисто
лице.
Пуно те воле: деда Милан, мајка Меланија,
тата Жива и мама Спасенија.

сретном,
Од срца
Љубица,
Љиљана,

Букет најлепших и
најискренијих жеља,
пуно здравља, среће,
радости, прегршт
лепих тренутака уз
твоје најмилије, све
што живот чини
лепим, а тебе
нека ти донесе овај рођендан!
ти желе твоји најмилији: мама
син Предраг, брат Срђан, снаја
тетке Велинка, Нада и Радмила
и остала родбина.
На многаја љета!

Драга
Најдражој унуци
МИЛИЦИ ПАНТИН
честитају 14.
рођендан мајка Боса
и деда уја Стева. Ти
си наша 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 да ти Господ
Бог подари само што ти ми желимо.

Срећан ти 14.
рођендан, драга
МИЛИЦЕ ПАНТИН
Нека ти сваки нови
дан буде испуњен
најлепшим
даровима којима
Свевишњи награђује
вредне, упорне и
талентоване, а ми
смо ту уз тебе да
слушамо сваки
откуцај твога срца
и сваки трептај твоје душе.
Волимо те пуно: чика Гога и нина
Славица.

ВЕСЕЛИНКА ТЕКСИ
срећан ти 55. рођендан, 19.
јуна. Нека ти лепота краси
душу, мир и доброта нека
красе твоје нежно срце, а
осмех нека буде највећи
украс твога лица; нека ти
сваки нови дан буде ведрији
и срећнији него пређашњи, да сачуваш
лепоту живљења, да од доброг добијеш
најбоље, од лепог – најлепше, од срећног
– најсрећније! Нека тренуци радости
отерају сву тугу, не заборави на осмех
који нама толико значи, нека те милује
срећа, а нада нека те греје, нека све
најлепше остане у теби и са тобом. Са
пуно љубави: тата Чеда, мама Маца,
супруг Карол,
сестра Јорданка, зет Овидију
и синовац Рајмонд.
Са пуно љубави
честитамо
55. рођендан драгој
ВЕСЕЛИНКИ ТЕКСИ
Нека ти светлост овог дана
обасја душу, испуни је
најдивнијим осећањима, нека ти Бог
подари све што желиш, а немаш и сачува
све што имаш а волиш! Срећа је одраз
тренутка. Зато желимо да ти тај тренутак
траје довољно дуго да би живот за тебе
значио срећу! Твоји кумови: Јова и
Валентинa Лекин из Дињаша.
br. 1269/20.06.2014.
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^ESTITKE
Најлепши букет
цвећа драгој супрузи
и баки
НЕВЕНКИ ГРУЈИН
из Темишвара
за њен рођендан. Да
нам увек будеш
здрава, весела и
срећна са нама и
поред нас, пошто те
много волимо и
Господа Бога молимо
да ти подари дуг живот, да будеш здрава,
да се радујеш нама, као што се радујемо
ми теби, јер те пуно волимо, јер ти си
наша најдража!
Најдражи унуци Борис и Дејан и супруг
Јоан.

Драгом сину
МИЛОШУ ГРУЈИНУ
из Темишвара
поводом рођендана,
желимо пуно здравља
и све што је најлепше
у животу. Радуј се,
сине, сваком дану као
што се ми радујемо
сваком твом
рођендану!
Живео, сине, на
многаја љета!
Твоји родитељи.

Поводом 91.
рођендана, у знак
дубоког поштовања
и љубави, желимо
нашој драгој тетки
ДОБРИНКИ
ВАСИЉЕВИЋ
из Немета
све најлепше на
свету, да јој Господ
Бог подари
пуно
здравља, мир у души и
безбрижне дане, како би још
дуго година била поред нас.
Са пуно љубави, синовица
Ђурђевка, Стојан и Перица.

Драгој тетки и
братићу
НЕВЕНКИ
и
МИЛОШУ
ГРУЈИНУ
поводом
дођендана
желимо им од
доброг најбоље,
од Господа Бога
пуно здравља, од
нас пуно љубави
и све најлепше.
Волимо вас: Љиљана из Швајцарске и
Јадранка са породицом из Решице.

Поводом рођендана,
20. јуна, драгој
НЕВЕНКИ ГРУЈИН
из Темишвара
нека још дуго година
поживи насмејана и
ведра лица, желим
ти из доброг
најбоље, из лепог
најлепше, безбрижне
дане исплетене
радошћу и срећом,
пријатне тренутке уз твоје најмилије.
Пуно здравља и дугих лепих година
жели ти комшиница Разуменка.
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ПОДЕЛИТЕ РАДОСТ СА
НАМА И ПОШАЉИТЕ НАМ
ВАШЕ ФОТОГРАФИЈЕ!

^ESTITKE
Букет најискренијих жеља
поводом одласка у
мировину најдражој
разредној старешини
проф.
ДАРИ ПАУЉЕВИЋ
У знак дубоког поштовања
и љубави, желимо пуно
здравља, радости и
велико хвала за сваки дан
нашег школовања, за
показану пажњу и
неизмерну љубав коју сте
сваком од нас показали.
Са пуно љубави ученици XII Ф разреда Српске гимназије “Доситеј Обрадовић” у
Темишвару.

АДРИЈАН и ЈАСМИНА
СТАНКОВИЋ

РАРЕШ ГАБРИЈЕЛ

br. 1269/20.06.2014.
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OGLASI
OБАВЕШТЕЊЕ
Месна организација Букурешт Савеза
Срба у Румунији врши попис деце, од 0
до 18 година, која живе у Букурешту и чији
родитељи желе да им пруже прилику да
уче српски језик и да се прикључе
образовним пројектима које Савез Срба у
Румунији
организује
или
подржава
(школски кампови, празнични поклонпакетићи итд.).
Молимо заинтересоване родитеље да
нам, до 16.6.2014. године, доставе на email
адресу
ssrbukurest@gmail.com
следеће податке: име детета, узраст, име
родитеља,
контактне
информације
родитеља (број мобилног телефона, email). У зависности од интересовања,
Месна организација Букурешт Савеза
Срба у Румунији уложиће напоре за
остварење ове иницијативе.

35. ГОДИШЊИЦА
Матуранти Српске гимназије у
Темишвару, генерација 1979. године,
организује састанак поводом 35.
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 21. јуна 2014., 11.30 часова
у Српској гимназији “Доситеј
Обрадовић”, Темишвар.
Олга Марковић - 0728.100.787.

Продајем место за вечни дом
(гроб) обложен бетонским
плочама од мозаика, за једну
особу, у Српском гробљу у
Мехали. Цена је 1.500 евра или по
договору.
Информације на телефон:
0763.897.613.
Поправљам све врсте
фрижидера и замрзивача по
телефонском
позиву
на
кућну адресу.
Детаљније информације
на телефонe:0256-44.11.07; 074096.72.04.
Павле Спорин
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^ITUQE
Земаљско време неумољиво тече и одбројава годишњицу (16. јуна) туге и бола од како
није са нама наша драга супруга, мама, мајка
и бака
ЛЕВИЦА ПЕТКОВ
Напустила си све
оне који су те волели,
отишла си и оставила
пуно што недовршено
и неисказано. А ни ми
нисмо имали времена да ти покажемо колико
смо те волели, поштовали и ценили као супругу, мајку и баку, као дивну жену племените душе и широког срца. Свуда те има и у
свему си са нама, нема те тамо где нам
највише требаш. Вечна ти слава и успомена!
Заувек ожалошћени: супруг Љубислав, ћерка Ленка, зет Трајан, унук Љубинко са
пријатељицом Оаном, унук Драган са породицом, син Милоја, снаја Нели, унук Дејан, као и
комшије Живко и Златинка и сестрица Истирка.

Тужно сећање на
18. јун, када је пре 2
године преминула наша драга мама
МИЛИНА ЋИРИЋ
из Кетфеља
Наша вољена мајко, пуно си нам значила. Била си нам велики ослонац, узор и понос. Учила си нас како
живети, знати и умети,
имати веру у живот.
Са тобом је отишао и део нас, али ће сећање на твоју племенитост и доброту остати
да живи заувек.
С љубављу и поштовањем носе те у срцима ћерке Нада и Босиљка са породицама.

^ITUQE
У тузи и болу пролази 6 месеци од када
је преминуо наш драги
РАДИВОЈ РАДИЦА
СТОЈАНОВ
Престали смо да се
радујемо сваком новом
дану, сваком изласку и
заласку сунца, јер је
живот бескрајно тужан
без тебе сине једини.
Пролазе дани и ноћи,
а бол за тобом никад
неће проћи, и зато нема јутра да те се не
сетимо, нема дана да те не споменемо, а
ни ноћи да из ока суза не крене. Заборав не
постоји, време само пролази, бол и туга остају. Живиш заувек са нама у свакој нашој
причи, сузи и успомени.
Заувек ожалошћени: мама Бранка, тата
Чедица и мајка Сејка.

10. јуна нам се преселила у вечност наша
драга и вољена мама
БИСЕРКА КНЕЖЕВ
из Рудне
рођена 1930. године

И после 6 месеци
туге и бола (26. јуна),
сваки дан почиње и
завршава се са мислима о теби
РАДИВОЈ РАДИЦА
СТОЈАНОВ
Прерано си отишао,
али ћеш вечно живети
у нашим срцима. У
срцу бол, у очима сузе, у души празнина
не дају ублажити тугу
за тобом. Остаје бескрајна жал за твојом добротом, твојим разумевањем, твојом неизмерном љубављу. Био си део нас, наша нада и животни ослонац. Остало је нешто теже
од смрти, а то је живот без тебе и нешто
јаче од смрти – наша љубав према теби.
У бескрајном болу: супруга Весна и ћерка
Ксенија.

10. јуна отишла је
на пут без повратка,
тихо и без речи, наша
драга и вољена мајка
БИСЕРКА КНЕЖЕВ
из Рудне

Захваљујемо свима
који су је испратили
на њен последњи пут
и били уз нас.
Вечно ће за њом
плакати и туговати: ћерка Дара и зет Ајнхард.
Лака јој црна земља и миран вечни сан.

Оставила си у нашим душама болан
траг. Нема више твог
благог осмеха да нас
дочека и испрати.
Чуваћемо успомене
и сећање на тебе: унука Далиборка, зет Жељко и праунук Никола.

У дубоком болу обавештавамо да је 10.
јуна, у 84. години живота, преминула наша
драга мајка и свекрва

Последњи поздрав
пун туге нашој драгој
прији

БИСЕРКА КНЕЖЕВ
из Рудне
Заувек ожалошћени:
унук Драган са пријатељицом Адријаном и
снаја Станка.
Лака јој црна земља
и миран вечни сан.

БИСЕРКИ КНЕЖЕВ
из Рудне
Остале су успомене, сећање и вечна
туга.
Ожалошћени: прија
Божанка и пријатељ
Борислав. Лака јој црна земља и миран вечни сан.
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^ITUQE
Чувајући живу успомену, доносимо дубоко
поштовање драгој

Дванаест, односно седам протеклих година
нису умањиле нашу љубав и поштовање према вама, драги родитељи

САВЕТИ ШАЖАН
из Српског
Семaртона
Година је дуга без
тебе, али кратка да би
из наших срца избрисала и једну твоју реч,
твоју доброту, родитељску љубав, твој осмех и све што си у нама своје оставила.
Воле те и вечну успомену на тебе чувају
твоји: ћерке Даница и Вида, зет Адријан и
унук Богдан, снаја Ирина, праунуке Сара и
Јана.

Тужни помен поводом проласка године
дана, 20. јуна, од када
је преминула наша драга
ВЕРИСЛАВА
БРАНКОВ
родом из Гада

ДРАГОМИР МОЧА и АНИЦА ЛАЦИЋ
из Великог Сенпетра
И даље љубоморно чувамо заједничке успомене од заборава и трудимо се да бар делић ваше снаге, доброте и правичности носимо у себи. Сећања не бледе, туга није мања, већи је само понос што смо баш вас
имали за родитеље.
Увек у мислима са вама, ваши најмилији.

У нежном сећању чувамо успомену на наше драге

Све што је чисто и
људско имало је твоје
срце. Оставила си неизбрисив траг доброте
који се памти. Поносни смо што си била
део наше породице. Недостајеш нам.
С љубављу и вечном тугом чуваћемо те
од заборава: унук Дарко Бранков са породицом.
МИЛАНА и ЕКАТЕРИНУ ПАНИН
из Кливленда, Америка,
родом из Темишвара
Прошло је 5 тужних
година од како је преминуо наш драги
ЈОЦА ДРАГИЋ
из Великог
Сенпетра
Твоја доброта, родитељска љубав, добар савет остаће дубоко урезане у нама.
Заувек ожалошћени: ћерка Светлана,
унуци Надина и Саша.
Вечна ти слава и успомена.
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који су преминули пре 9, односно 4 године. Остало је нешто теже од смрти, а то је
живот без вас. Пуно је лепих успомена да
вас се с поносом сећамо, а још више да вас
никада не заборавимо. Вечно у нашим срцима: син Стева и ћерка Милица са породицама, заова, братићи и сестрице са породицама.

Поштовани читаоци!
Подсећамо Вас
да читуље и мале огласе можете доставити
у секретаријату редакције до среде у 12.00
часова.

Акције и манифестације ССР
- јун 2014. године  Такмичење „Млади таленти“
 Изложба ђачких радова „С љубављу ћирилици“
 Дани Душана Васиљева у Ченеју
 Камп фолклора у Базјашу
 Духовни камп у манастиру Свети Георгије
 Вече афоризма и карикатуре „Лалошки шешир“
 Видовдан у Темишвару и Златици
 Међународни фестивал „Тамбурица фест“ у Новом Саду

