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V E S T I
СЕДНИЦА РУКОВОДЕЋЕГ
САВЕТА ССР
У седишту Савеза у Темишвару у суботу,
5. јула 2014, с почетком у 11 часова
одржава се седница Руководећег савета
ССР са следећим дневним редом:
1. Усвајање тромесечног календара
културне и издавачке активности (август,
септембар, октобар 2014)
2. Анализа активности ССР - приходи и
расходи за период јануар-јун 2014. и
ребаланс буџета
3. Административно-организациони
проблеми
5. Разно Н.Р.

РАДИМЦИ НА СВЕТСКОМ
ПРВЕНСТВУ У ШОРАМА У
ТОМАШЕВЦУ
Почев од данас, 4. јула па све до недеље
6. јула, Радимци учествују на Светском
првенству у шорама у Томашевцу у Србији.
Како сазнајемо од Томе Поповића, вође
КУД „Свети Никола“ из Радимне, ово је већ
традиционална манифестација на којој они
учествују већ пети пут. Такмичари, Радимци,
су узраста од 14 до 25 година, а први меч
биће против „Бећара“ из Новог Сада. Љ.П.С.

Огњаном Крстићем, педесеторо деце
узраста од 10 до 14 година провело је пет
дана у предивној области Банатске клисуре.
Боравак је осмишљен у виду фолклорног и
музичког Кампа, где су деца свакодневно
учила и увежбавала српске традиционалне
игре, песме и музику, подизала кондициони
ниво свакодневним тренинзима и
учествовала у заједничким музичким
радионицама. Заједно са својим вршњацима
из оближњег соколовачког културноуметничког друштва “Соко”, у Дому културе у
Соколовцу одржали су квалитетан
целовечерњи концерт, а затим су
учествовали и на игранци, приређеној након
концерта. За добар провод су се побринули
уметнички руководиоци оба културноуметничка друштва, г-ђа Мара Горун из
Соколовца и г-дин Игор Попов из Кикинде.
У наредном периоду Кикинђани ће
дочекати и угостити чланове културноуметничког друштва “Соко” из Соколовца,
како би им узвратили гостопримство и

СЕДНИЦА ПОСЛОВНОГ САВЕТА
ЗА ДИЈАСПОРУ ПРИВРЕДНЕ
КОМОРЕ СРБИЈЕ
Прошлог петка 27. јуна у Привредној
комори Србије одржана је 8. седница
Пословног савета за дијаспору ПКС у
проширеном саставу.
Седници је у име привредника из
Румуније присуствовао Иван Пантић, као
члан Савета за дијаспору ПКС који је пред
присутнима поднео извештај о солидарности
грађана Румуније са настрадалима од
поплава. На дневном реду седнице нашле су
се и активности чланова Пословног савета у
земљама које представљају предлоге за
унапређење сарадње са Србијом. Љ.П.С.

КИКИНЂАНИ У БАЗЈАШУ
У периоду од 16. до 20. јуна ове године,
деца, чланови Академског друштва за
неговање музике “Гусле” из Кикинде,
боравила су у Српском културном центру у
Базјашу. У сарадњи са Савезом Срба у
Румунији, а у договору са господином
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упознали их са благодетима северног
Баната. Такође, током септембра, “Гусле” ће
у Кикинди угостити и чланове темишварског
КУД-а “Младост”, где ће чланови оба
ансамбла, на радост публике, одржати
заједнички концерт.
Велику захвалност за гостопримство и
продубљивање сарадње дугујемо и г-ђи
Олгици Гици, кнезу општине Соколовац, као
и г-дину Радовану Стефановићу,
председнику Савеза Срба у Соколовцу.
Одушевљени простором и смештајем у
ком су боравили, природним благодетима
краја и сарадњом са члановима
соколовачког културно-уметничког друштва,
чланови АДЗНМ “Гусле” из Кикинде се надају
поновном боравку у Базјашу и током
наредних година. Игор Попов

KO BI REKO

КОМШИЈСКА ПОСЛА
Пише:
Љубинка
Перинац
Станков

Током година, поглед у туђе баште се мењао, а слика је
постајала све више и више компликована, замућена људском
злобом, хипокризијом, грамзивошћу и делом свим оним
арсеналом којим комшијски једни друге награђујемо толико
пута поменутим цркавањем крава или пак потезањем штапова,
метли, парница и судова

Волела сам да посматрам комшијску
башту. Дрворед вишања пратио је алеју до
дворишта. Ту су се тек отварала и
затварала врата, иначе није било никакве
ограде, никакве ознаке,
чак ни забоденог коља
које би раздвајало
башту мојих од баба
Ружине баште. Не
сећам се никаквих
бабиних претњи ни
упутстава, али ту
невидљиву границу
нисмо прелазили.
Неписано је правило
било да се шљива која
је стаблом била код
нас, а једним делом
грана код баба Руже,
брала једино до пола,
чак иако ми се тада
чинило да су оне лепше
баш на тој комшијској
страни.... Само би баба
Ружа понекад, кад ме
угледа с краја баште
викнула:
Еј, оди `вамо!
Имала је у два краја
подвијену кецељу пуну
вишања коју је
просипала мени у
крило, у исто тако
импровизован џеп од
подвијених шавова хаљине.
Те баба Ружине вишње сам највише
волела, не само зато што су биле крупније,
него што су биле комшијске и на поклон
добијене.
Током година, поглед у туђе баште се
мењао, а ова идилична слика постајала је
све више и више компликована, замућена
људском злобом, хипокризијом, грамзивошћу

и делом свим оним арсеналом којим
комшијски једни друге награђујемо толико
пута поменутим цркавањем крава или пак
потезањем штапова, метли, парница и
судова.
И када сам тек
помислила да сам по
питању комшијских
односа чула и видела
све што се могло
видети и чути...ето,
цврц!
Један адвокат из
Букурешта није хтео да
прода родну кућу у
селу, него је уредио као
викендицу за себе и
породицу. Последњих
година није ту
викендицу посећивао.
Обишао је прошле
седмице и имао шта да
види – уместо
викендице, до паса
висок кукуруз. Лопови
су кућу опљачкали,
све са ње скинули и
разнели у парампарчад
да би повадили и
последње парче гвожђа
из зидова. Ни бунар у
дворишту нису
поштедели, о огради да
не причам.
„Припомогао“ је и први комшија који је
без питања и било какве дозволе на том
терену посејао кукуруз. Кукуруз родио.
Зелени се од милине а од куће ни трага.
Шта кажете? Добар виц? Не. Није виц,
већ стварност једног не тако малог села у
жупанији Браила. Проклета стварност нашег
цивилизованог 21. века.
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РУСКИ ДАХ У ЕВРОПИ
Недавно истраживање међу руским
грађанима показало је да више од 60
процената испитаних жели да садашњи
председник Владимир Путин и након избора
2018. остане на челу државе. Разлози за
оволико поверење су вишеструки: од
чињенице да је Путин земљу вратио у уски
круг најмоћнијих светских сила, обезбедио
сигурност грађана, утицао на привредни
напредак Русије, вратио под окриље државе
Крим и Севастопољ, учинио све што је било
могуће да Зимске олимпијске игре у Сочију
буду прави тријумф спорта, склопио више
стратешких споразума (између осталих и
онај са Кином вредан 400 милијарди долара)
који би обичним Русима требало живот да
учине лакшим… Укратко, већина се слаже
да је Путин одговорио на очекивања бирача
када је по трећи пут изабран за шефа
државе.
Некако у исто време, у Европи као да
влада другачије расположење. Наиме,
житељи западног дела Старог континента
изражавају оправдано незадовољство
(нежељеном) улогом Американаца у њиховим
животима. Према испитивањима јавног
мнења, чак 74 одсто Немаца противи се
инсталирању војних база НАТО у Источној
Европи. Слично су реаговали и испитаници у
Холандији. Испада тако да се евентуална
жеља Алијансе да се прошири даље на
исток, пре свега, суочава са
(не)расположењем у сопственим редовима.
Када је у питању Немачка, разлоге за
овакав став није тешко наћи. На 100.
годишњицу почетка једног великог
изгубљеног рата, и уз подсећање на сличну
судбину у периоду 1939-1945. Немци су
свесни да би се свако војно конфронтирање
на Старом континенту њима неминовно
обило о главу.
Релативна смиреност и прагматичност са
којом је њихова предводница канцеларка
Ангела Меркел пропратила руско-украјинску
кризу, показала је да, иако су из Берлина на
адресу Москве повремено стизале претње о
увођењу најразличитијих санкција, Немачка
не жели да у ту игру улази безглаво, на
начин којим би себи од најактивнијег
привредног партнера (Русије) створила
опасног војног противника.
Испоставило се да је оваква логика
имала смисла. Сукоб прозападних и
происточних снага у Украјини, мада је у
једном тренутку доживео врхунац обарањем
украјинског војног транспортног авиона и
погибијом 59 људи, као и гранатирањем
неколико хеликоптера уз, наравно, жесток
одговор владиних снага у којима су
страдале стотине и побуњених и
ненаоружаних цивила, па и деце, ипак се
показао као решив.
Први корак повукао је председник
Украјине Петро Порошенко најавом о
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привременој обустави ватре. Уследио је
одговор Москве: Путин се одрекао права,
које му је дао Горњи дом Думе (Савет
Федерације), да у Украјину уведе регуларне
јединице руске армије.
На терену ствари још ни издалека нису
идиличне као у разговорима међудржавних
преговарача. Пуца се и гине свакодневно,
анимозитет прозападњака и происточњака
чини се непремостивим. Али податак да ће
у мировне разговоре о будућности Украјине
бити укључени и лидери Доњецке и
Луганске области говори довољно. Сетимо
се, Порошенко је овакву могућност дуго
упорно одбијао.
Све наведено одражава се на стање духа
у Европи, поготово након америчког,
изнуђеног, премештања на друге фронтове,
пре свега ирачки и сиријски, и препуштања
Европљанима да се највећим делом сами
брину о сопственој безбедности.
Како наводи угледни немачки лист
„Шпигл”, промена курса САД најавила је
повољне промене – стављена је тачка на
„америчке државне фантазије”. Доскорашњи
„светски полицајац” затворио је касу из које
је и шаком и капом захватао новац за
финансирање сопствених оружаних снага.
Тиме је умањена и америчка моћ у Европи,
у којој мало ко данас сумња да би овај
простор могао да постане поприште неког
новог великог рата – можда оног последњег,
свеуништавајућег.
Ово је и омогућило једној Аустрији да, без
много буке Европске комисије, са руским
„Гаспромом” потпише уговор о изградњи на
својој територији деонице гасовода „Јужни
ток”. На тај пут, нема сумње, ускоро ће се
вратити и Бугарска (где су радови
привремено обустављени), чим прилагоди
нека своја законска решења, која су
тренутно у нескладу са законима ЕУ чија је
и она чланица.
Мада су многи склони да тврде како је
рат најисплативији посао, изгледа да му
већина ипак није склона. Ни на западу, ни на
истоку.
Како је недавно пренео амерички дневник
„Волстрит џорнал”, Владимир Путин је успео
да пронађе пукотину у заједништву ЕУ и ту
пукотину вешто користи. Питање је, међутим,
колико би и он у томе био успешан да нису
створене нове глобалне околности:
економске муке САД, нагло привредно и
војно јачање Кине и Индије, па и земаља
Јужне Америке, летаргија која је захватила
Европљане који ће тек морати да траже пут
за даље – заједно или свако за себе, са
Русијом или без ње…
Уосталом, није се узалуд у немачком
језику појавила нова реч:
„Russlandversteher”, а која означава „оне који
разумеју Русију”.
Слободан Самарџија
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Несигурна црноморска обала

ВРЕМЕПЛОВ
Старомолдавци
улепшавају село

Последњих дана је Црно море однело неколико живота и
наставља да представља опасност по домаће и стране
туристе, највише због недостатка обучених спасилаца на води.
Њихов изостанак, поред чланова породице жртава, највише
погађа хотелијере и власнике угоститељских објеката, који
ризикују да у пуној летњој сезони остану без клијената. „Сваке
године око два милиона туриста посете црноморска
одмаралишта и не смемо сметнути с ума да се њихов живот
током целог одмора налази у опасности. На жалост, у Румунији
је потребно да се десе неколико трагедија, пре него што
надлежне власти одлуче да коначно нешто ураде“, рекао је
Мохамад Мурад, председник Асоцијације власника
угоститељских објеката.

Темишварски европски
фондови
Општина Темишвара тврди
да је до сада припремила
документацију за 21. урбани
пројекат, за чију ће реализацију
паре стићи из европских
фондова. Градоначелник

Николае Робу истиче да је
Европска унија Темишвару већ
послала 280 милиона леја а
да ће остали новац
пристизати како радови буду
одмицали.

Румунија, рај кривотворених
парфема
Многи наши суграђани али и
бројни Европљани користе
фалш парфеме несвесни
ризика којем се излажу.
Највеће количине „парфема“
стижу у Европу познатом рутом

Кина – Турска – Румунија, а
зарада кријумчара је често
већа него њихових „колега“
који „ваљају“ дрогу и
контролишу проституцију.

Превео и приредио: Горан Мишковић

Житељи Старе
Молдаве су овог
пролећа поправили
4.000 метара
коловоза, очистили
око 6.600 метара
уличних шанчева,
изградили неколико
бетонских мостића
итд.
26. мај 1967.

Припреме
аматера
Ученици и омладинци Петровог Села
припремају ових дана
културно-уметнички
програм. Међу највреднијим аматерима
су Златинка Андрејић,
Анка Кеверешан, Бата
Мутовски итд.
6. август 1976.

„Зора“ на
Левачком
сабору
Крајем минуле
седмице, на
двадесет и другом
Левачком сабору
„Прођох Левач,
прођох Шумадију“
учествовало је и
Културно-уметничко
друштво „Зора“ из
Темишвара.
6. септембар 1991.
br. 1271/4.07.2014.
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Србољуб МИШКОВИЋ,
новинар у пензији

НОВИНЕ КАО СВЕДОЧАНСТВО
• Новинар треба да воли свој посао, да буде добро прикључен друштву,
читаоцима, да познаје прилике, ето у овом случају да познаје прилике српске
заједнице у Румунији, и колико је год могуће, новинар треба да буде прво
искрен сам према себи, а после и према читаоцима. Новинар је форматор
мишљења и често се читаоци поведу за оним што новинар напише, посебно
ако је реч о неким коментарима, ставовима или аналитичким текстовима.
Зато је и одговорност велика •
• Повод нашег разговора јесте
Видовданска повеља која је Вама
уручена за животно дело, односно за
читаве деценије посвећене српском
новинарству у Румунији. Шта Вама значи
ово признање?
Ако признање долази од српске
заједнице, од Савеза Срба у Румунији, од
мојих сабораца задњих 25 година, од
оснивања Савеза, када сам и ја био у
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почетном друштву па до данас. Онда је то
једно од најлепших признања која се могу
догодити једном члану овог друштва у
осипању. Сматрам да ово није само
признање мом личном раду, већ и раду свих
мојих колега. Било је момената када смо
уложили пуно снаге и воље, па и умећа на
почетку рада овог нашег недељника. Мој
новинарски почетак није од 1990, већ пуно
раније, када се српска новина у мом родном

INTERVJU
дому читала, доносила, а отац ми је био и
дописник и сарадник „Правде“ и „Банатских
новина“. То зрнце посвете новинарству
тињало је у мени још тих дана основне
школе у Семартону, у гимназијским данима и
касније. Наравно, животни пут није увек
утабан оним стазама које човек жели, али
временом се то надокнади. Желео бих да
кажем да се моје име први пут појавило у
Правди негде 1956,
1957. године и то,
случајно или не, када
је тадашња српска
новина организовала
један конкурс за ђаке
основних школа, а те
школе биле су у
сваком нашем селу.
Конкурс се састојао у
томе да су уредници
рубрике за децу
објављивали песме
Бранка Радичевића
или других наших класика са по једном
изостављеном речи у сваком реду, а
учесници су ту празнину попуњавали тачним
стихом. Када се конкурс завршио, послао
сам их редакцији, а за неко време по
објављивању резултата конкурса појавило
се и моје име међу награђенима.
• Од тих првих записа 1956. до дана
данашњег, с обзиром на то да сте још
увек активни и појављујете се и даље на
страницама нашег листа, можда сте
најприкладнија особа, која би могла
одговорити на питање које су мане, а
које врлине новинара?
Можда нисам најмеродавнији да то кажем,
јер су читаве студије и књиге објављене на
тему улоге новинара и положаја у друштву.
Новинар треба да воли свој посао да буде
добро прикључен друштву, читаоцима, да
познаје прилике, ето у овом случају да

познаје прилике српске заједнице у
Румунији, и колико је год могуће, новинар
треба да буде прво искрен сам према себи,
а после и према читаоцима. Новинар је
форматор мишљења и често се читаоци
поведу за оним што новинар напише,
посебно ако је реч о неким коментарима,
ставовима или аналитичким текстовима.
Зато је и одговорност велика. Нажалост,
дешава се нарочито у
данашњем
новинарству да
новинари морају да
се повинују и примене
идеје издавача или
власника медија,
независно да ли је
писана штампа у
питању или нека
друга. Најприкладније
је да новинар покуша
да се држи својих
принципа, који не
морају увек да буду повољни за један посао
у редакцији, али да је увек искрен сам
према себи, а да догађаје прикаже у што је
могуће реалнијем светлу. Новинар мора да
има шири видик догађаја у друштву, да
буде “добро поткован” општом културом и
да примени став који ће остати и бити
важећи. Каже се да новина живи један дан,
али понекад се човек нађе у ситуацији да
поново прелиста новине, да су му подаци
поново потребни. Тако да се изнова
разматрају догађаји после много година. Ако
су идеја и начин писања били тачни и јасни,
они ће исти такви бити и за десет, двадесет
година. Тек је онда новинар са историјске
тачке гледишта постигао свој циљ. Покушао
сам да прикажем истину о српској
заједници, коју поштујем и о којој сам толико
писао из свих углова, од догађања у
сеоским заједницама до културних догађаја.
Ако неко погледа колекције од пре двадесет
br. 1271/4.07.2014.
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година, и сазна да су подаци тачни, бар за
оно време, онда могу рећи да сам испунио
задатак који ми је поверен.
• Свест о сведочанству значи још и
већу одговорност. Која је специфичност
нашег новинарства и како се она
разликује од новинарства већинске
средине?
У већинској средини ствари су другачије.
Тамо заиста новина траје један дан. За нас
мислим да је врло битно да имамо ту свест
о сведочанству, да будемо свесни да
уступамо материјал ономе који
једног дана буде желео да пише
Историју Срба у Румунији,
свесни да ће наше идеје и
наше информације бити једном
прича о нама. Штавише, и
огласи, умрлице, честитке јесу
сведочанство о нама. То су
подаци да нас је било, да се
губимо, то су информације
о томе где смо живели, у
којим местима.
Обавезни смо као
новинари да
одговарамо за оно
што напишемо.
Један члан
“Матице српске”
негде 1990.
године говорио је
једном о
активности Јоакима
Вујића и о
претпостављеном наступу
позоришта у Чанаду, али
пошто то новине тога доба
нису забележиле, званично
позориште Јоакима Вујића
није наступило у Чанаду.
Видите колико једна вест,
колико год да је штура, може
да промени догађаје и чак и
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историју.
• Иако сте у пензији, Ви сте и даље
активни и у сваком броју имате своје
рубрике, због тога Вас и питам шта Вам је
на радном столу?
Новинарство је прави вирус и тешко је
одвојити се. Близу ми је седамдесета, а
намера ми је да поред сарадње у „Нашој
речи“ прикупим и сложим још нешто грађе да
допуним књигу о мом родном селу, о
Српском Семартону и о културној
активности у овом месту. Направио бих и
избор репортажа, јер сматрам да је то
најлепши део мог писања. Ту можеш
да будеш креативан и да као
новинар слободне руке опишеш оно
што видиш. Жалим што велики
листови одустају данас од
репортажа и заснивају се све
више и више на
коментарима и партијској
пристрасности.
Својевремено сам
објављивао
репортаже, тако да
бих направио
избор за збирку.
Нешто сам
занемарио приче
за децу. Имам
неколико
написаних и
објављених у „Великој
плавој лопти“, књизи о
мојим пајташима из
детињства, али ако буде
једног дана, сакупићу
још таквих текстова.
Исто ми је жеља да
сакупим и сложим
поезију коју сам писао.
Здравља да буде!
Љубинка Перинац
Станков

NA[A TEMA

ВИДОВДАНСКА АКАДЕМИЈА
У петак, 27. јуна, с
почетком у 19 часова, у
свечаној дворани
Владичанског двора у
Темишвару, Савез Срба у
Румунији организовао је
Видовданску академију.
Водитељи програма,
глумци Српског државног
позоришта, Марко Аџић и
Ђока Стојанов, поздравили
су све присутне у име
организатора, посебно
високе представнике Српске
православне цркве,
Генералног конзулата
Републике Србије у
Темишвару и Савеза Срба у
Румунији, говорили неколико
пригодних одломака из
Косовског циклуса као и
стихове савремених аутора.
Као гости наступили су
оркестар Incanto Quartetto,
под руководством
виолинисткиње Наде Петров,
који је извео неколико
класичних композиција,
вокална група АКУД
„Младост“ и тамбурашки
оркестар „Златна суза“ из
Дињаша.
Потпредседници ССР,
Славољуб Аднађ и Живица
Милојков, уручили су у
наставку Видовданске
повеље учитељици у
мировини Звездани Поповић,
председници туристичког
удружења „Излетник“ у
Београду, Радмили Кети
Каталини, госпођи Милији
Николић из Кнеза, бившем
главном уреднику „Наше
речи“ Србољубу Мишковићу,
градоначелнику Великог
Семиклуша Дануцу Грози и
бившем прослављеном
фудбалеру Миодрагу

Incanto Quartetto

Вокална група АКУД „Младост“

Тамбурашки оркестар „Златна суза“ Дињаш
br. 1271/4.07.2014.
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Белодедићу. У Лаудацијуму којег су
водитељи прочитали, било је, између
осталог, наведено и следеће:
ЗВЕЗДАНА ПОПОВИЋ
Госпођа Звездана Поповић, рођена
Милосављевић, родила се у клисурском селу
Белобрешка на самом почетку Другог
светског рата.
Са приличним
потешкоћама,
Звездана
Милосављевић,
завршава
Српску
педагошку
школу у
Темишвару и
постаје
учитељицазабавиља.
Свој радни век
започиње у
оквиру
Основне школе
у Соколовцу
као
учитељица. Уз
све породичне
обавезе,
Звездана Поповић успева да савесно испуни
и све радне обавезе, поставши један од
најомиљенијих просветних радника у
соколовачкој школи. Након целог радног
века проведеног у настави као просветни
радник, госпођа Звездана Поповић је сада у
мировини и брине о унуцима, а ова
Видовданска захвалница је признање за њен
целокупан рад.
РАДМИЛА КЕТИ КАТАЛИНА
Госпођа Радмила Кети Каталина је
председник туристичког удружења
„Излетник“ у Београду. Ово друштво је
основано пре четири деценије са намером
да путем излета упозна Београђане са
културно-уметничким споменицима у земљи
и иностранству, који су мање познати.
Такође, друштво негује српске народне
обичаје и традицију. На предлог госпође
Радмиле Кети Каталина, а уз материјалну
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помоћ Општине
Стари Град,
једна група
наше деце из
Великог
Сенпетра и
Радимне
боравила је
прошле године
три дана у
Београду.
Добра
сарадња,
успостављена
са Савезом
Срба у
Румунији,
гарант је за будуће сличне подухвате. Зато
је наш Савез доделио Видовданску
захвалницу госпођи Радмили Кети Каталина.
ДАНУЦ ГРОЗА
Прeдлoжили cмo гocподина Дaнуцa Грoзy,
градоначелника Beликoг Ceмиклушa, за
Видовданску захвaлницу зато што ce
дoкaзаo кao поштовалац српске културе,
традиције и кao иcкpeни пријатељ Сpбa.
Од када је градоначелник, Дaнуц Грoзa је
показао наклоност према српској заједници
у Beликoм Ceмиклушy и oколини, помажући
cве нашe културне и дуxoвнe мaнифecтaциje,
yкључујући српску заједницу у главне
културне активности овог града.
Kao градоначелник, пoкpeнyo je саpaдњy
ca три града из Србије ширећи тако српскорумунске везе на овим просторима.
Aкo би тpeбалo дa y jeднoj peчeници
oпишeмо oднoc гocподина Дaнуцa Грoзе
пpeмa српскoj заједници, рекли бисмо: Човек
који никад није рекао Србима реч „НE”!
МИЛИЈА НИКОЛИЋ
Госпођа Милија Николић долази из Кнеза,
а родом је из Кетфеља. Уз свакодневне
породичне обавезе, тета Милија је увек
налазила времена да стигне до српске
цркве и уради оно што је неопходно. И то
бесплатно. Скромно, тихо, вредно и
поштено, каква је целог живота била и
остала. Ево једног лепог примера у нашој
средини како се брани српство од
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нестајања.
Нека ова
Повеља
буде
подстрек за
наставак
оваквог
деловања и
признање
за
досадашњи
рад. И
наше
поклоњење
чистој и
поштеној
души, која
нам може
послужити
као пример.
СРБОЉУБ МИШКОВИЋ
Србољуб Миле Мишковић је рођен 1945.
године у Српском Семартону. Основну школу
је похађао у родном селу, Гимназију у
Темишвару а Новинарски факултет у
Букурешту, да би после скоро 40 година
радио као уредник „Банатских новина“ и као
главни
уредник
„Наше речи“
од 1990.
Одлазећи у
мировину,
Србољуб
Мишковић
за собом
оставља на
страницама
српских
гласила у
Румунији
богату
грађу за
све оне
који ће
убудуће,
након много
година,
пожелети
да нешто

више сазнају о Србима са ових простора.
Додељивање Видовданске повеље
Србољубу Мишковићу је признање за његов
целокупан рад, што се тиче издавачке и
новинарске активности, а уједно и признање
српским новинарима за њихов труд, да
забележе све што је вредно за нашу српску
заједницу, а можда и за историју српског
народа на овим просторима.
МИОДРАГ БЕЛОДЕДИЋ
Четири пута европски и светски првак,
победник Купа шампиона и Супер купа
Европе са Стеауом, европски и светски
првак са Црвеном звездом. То је Миодраг
Белодедић, рођен у Соколовцу.
Победнички менталитет, велико људско
срце и
своју
српску
душу,
Миодраг
Белодедић
је показао и
протеклих
дана
велике
несреће по
наш народ,
када је
једноставно
и скромно,
како нас је
кроз живот
навикао,
изговорио
оно што
смо мислили и мислимо сви: “Ја сам
Миодраг Белодедић, помажем Србији,
помози и ти!” Хвала Миодрагу Белодедићу
на свим победама, а ова Повеља је израз
нашег признања и поштовања.
Након краћег говора председника ССР
Огњана Крстића, сви награђени су се
обратили присутнима пробраним речима
захвалности, а њихови дирљиви говори су
били испраћени аплаузима.
Горан Мракић

br. 1271/4.07.2014.
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NA[A TEMA
ЗЛАТИЦА

СЛАВЉЕ О СВЕТОМ ВИДУ
Видовдански сабор у манастиру Златица
већ годинама окупља Србе не само из
Пољадије и Дунавске клисуре, већ
представља једну од традиционалних
манифестација
читаве српске
заједнице.
И ове је године
између Прњавора и
Златице било
свечано. Недавно
обновљен, манастир
Златица којег је
према предању
утемељио Свети
Сава пре више од
800 година, био је
премали да прими
све вернике који су
желели да
присуствују
Видовданској
литургији.
Владика Лукијан је
овим поводом
одликовао
настојатеља
манастира Златица,
игумана Герасима
(Милића) и
умировљеног
протојереја
Живка
Велимировића
правом
ношења
напрсног
крста.
Захвалнице
Епархије
темишварске
за
ктиторство и
рад на
очувању
српских
светиња у
Румунији ове
године су уручене проф. др Радмили
Милентијевић из САД, бившој министарки у
Влади СР Југославије, затим проф. др
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Душану Попову, бившем посланику српске
националне мањине у Румунском парламенту
и Златичанину Ненаду Вулетићу који је један
од значајних дародаваца соколовачког
Архијерејског
намесништва.
Након богослужења
уследило је резање
славског колача, а
кумство за следећу
годину преузео је
Томислав Мартиновић
из Прњавора, који већ
дуги низ година брине
о деци која кампују у
манастиру Златица.
У манастирској
порти одржан је
затим пригодан
културно-уметнички
програм. Најпре су
српски глумци из
Темишвара, Ђока
Стојанов и Марко
Аџић рецитовали
стихове песама из
косовског циклуса, а
потом су чланови КУД
“Неолит” из Старчева
и ансамбла “Соко” из
Соколовца
показали све
своје знање и
умеће играња
народних
кола.
Младен
Галовић је
истом
приликом
припремио
рибљу чорбу
за све који су
желели да
пробају овај
кулинарски
специјалитет
ресторана
„Карађорђе“, док је Савез Срба обезбедио
освежење за све присутне.
Рајко Корња

KULTURA

ЛИКОВНА ИЗЛОЖБА У
ХУМАНИТАРНЕ СВРХЕ
Ганути трагедијом која је пре два месеца
задесила Србију, темишварски уметници су
одлучили да поклоне неколико својих радова
који ће бити продани на аукцији у Београду
и на тај начин допринесу прикупљању
новчане помоћи за страдалнике.
На иницијативу сликарке Дане Петков,
више чланова Удружења ликовних уметника
Румуније организовало је у среду, 25. јуна, у
једној од просторија Савеза Срба, изложбу
„Помоћ Србији“.
Млади Александар Стојковић је у уводном
делу извео три песме на акустичној гитари,
а присутнима су се на отварању обратили
председник ССР, Огњан Крстић, председник
темишварске подружнице Удружења
ликовних уметника Јанош Секерњеш,
генерални конзул Републике Србије у
Темишвару Лазар Манојловић, организатор
изложбе Дана Петков и сликарка Лучија
Стојка-Кола.
Сви су се сложили да је ово хуман гест
нормалних људи и добрих суседа, а
генерални конзул Републике Србије, Лазар
Манојловић, је истакао да „подршка

румунског народа, посебно посредством
ликовних уметника, превазилази сва
очекивања“.
Изложба је у Темишвару била отворена
само на кратко, пошто је идућег дана
пребачена у Београд, где су је преузели
чланови групе „Арте“, који ће организовати
отворену аукцију, а сав прикупљени новац
биће дониран у добротворне сврхе.
Своје су радове добровољно приложили
следећи вајари, сликари и графичари: Мирчја
Жикић, Никола Поповић, Делија Корбан,
Глорија Грати, Еуђен Брзу, Лучија СтојкаКола, Сорин Јосуб, Дана Петков, Ђорђета
Медински, Андреј Медински, Адријана ТомићИлин, Лија Попеску, Константин Радукану,
Павел Тороњ, Марија Бана Жикица, Влад
Корбан, Хела Краснаник, Еликондију Јован,
Виорика Буга, Михај Теодор Олтеану, Ђорђе
Паунеску, Екатерина Њагу, Родика Стругару,
Корина Комарницки, Думитру Маковеј,
Виктор Акатринеј, Марчела Елена Моада,
Даница Илин, Виорел Тома, Божица
Чоботин-Илић и Александар Стојковић.
Горан Мракић
br. 1271/4.07.2014.
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OD PETKA DO PETKA
РАДИМЦИ У ЈЕШЕЛНИЦИ
КУД „Свети Никола“ из Радимне
учествовало је крајем прошле седмице у
оквиру првог издања фестивала „Diferiţi
etnic, dar uniţi cultural - Различити етнички,
али културно уједињени“, који се одржао 28.
и 29. јуна у Јешелници. За добру
организацију ове манифестације побринуло

Црњанског и Доситеја Обрадовића, седиште
Савеза Срба и др.
При повратку, делегација је обишла и
Чаково и посетила Српску цркву и споменкућу Доситеја Обрадовића. Љ.С.

ГРУПА „ИЗЛЕТНИК“
У ТЕМИШВАРУ
У петак и суботу, 27. и 28. јуна 2014,
група туриста, чланова организације
„Излетник“ из Београда на челу са
председницом, г. Радмилом Кети Каталина,
посетила је Темишвар и Арад где се
упознала са српским знаменитостима.
Чланови ове излетничке групе
присуствовали су и Видовданској академији
коју је Савез Срба у Румунији приредио у
петак у Свечаној сали Владичанског двора.
Љ.С.

се Удружење заједница Јешелница
“Дунавски базен” уз помоћ Департмана за
међуетничке односе при Влади Румуније.
На првом издању Фестивала, који је
организован са циљем да се успостави
сарадња, размена искустава и упознавање
мањинаца који живе у Дунавској клисури,
учествовали су представници шест мањина.
Велики број љубитеља фолклора, народних
игара и народне традиције, који се нашао
тих дана у Јешелници, уживао је за време
наступа културно-уметничких друштава.
Певало се и играло на истој сцени:
румунски, српски, чешки, немачки и ромски.
Како сазнајемо од учитеља Томе
Поповића, упућивача друштва, догађај је био
примерно организован, а млади чланови
културно-уметничког друштва радовали су се
учешћу на једном таквом фестивалу и
повољним реакцијама публике која је дугим
аплаузима наградила њихов наступ на
отвореној сцени у Јешелници. Г.Г.П.

ОШТЕЋЕНА ДЕНЋАНСКА
ЦРКВА
Велико невреме праћено кишом и јаким
ударима ветра захватило је средином
прошле седмице шире подручје Баната и
притом причинило велике материјалне
штете. Ветар је рушио стабла дрвећа,
уништио пластенике и разносио цреп са
кровова кућа и стамбених објеката. У Денти

ПОСЕТА КОЛА СРПСКИХ
СЕСТАРА ИЗ ПОЖАРЕВЦА
Делегација Кола српских сестара из
Пожаревца на челу са председницом г.
Јасмином Живковић посетила је Арад и
Темишвар у суботу и недељу 28. и 29. јуна
о.г. и обишла српске знаменитости: српске
цркве, гробље интернираца у Арадској
тврђави током Првог светског рата, Гробље
хероја у Темишвару са спомеником
југословенским авијатичарима, бисте Милоша
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је десетине кућа остало без крова, а током
невремена оштећен је кров и прозори
српског православног храма. Прошлог
четвртка, 26. јуна, на лицу места састали су
се представници Српске православне
епархије темишварске и Осигуравајућег
друштва, како би сагледали и утврдили
колика је штета. М.Т.

OD PETKA DO PETKA
JОАН КАРМАЗАН ПОЧАСНИ
ГРАЂАНИН КНЕЗА
Румунски режисер и сценариста српског
порекла Јоан Кармазан добио је 27. јуна у
родном селу Кнезу титулу почасног
грађанина.

протонамесник Пера Илијевић, представници
Општине и МО ССР Радован Јованов, Борко
Јоргован, Драган Петков, Мирослав Јованов,
Живојин Беленцан, Миле Видак и Саша
Јоргован. Представници Мокрина и Великог
Сенпетра расположени су за сарадњу на
свим пољима. Следи повезивање и даља
иницијатива за отварање граничних прелаза.
Г.Г.П.

СЕМИКЛУШАНИ У
КИШСОМБОРУ

Ово високо признање уваженом режисеру
уручио је председник општине Кнеза, Дан
Флорин. Свечаности су присуствовали и
културни посленици и пријатељи Јоана
Кармазана, међу којима Титус Сучиу, Корнел
Унгурјану и Ливију Минда.
Ово је признање друго у низу, јер је Јоан
Кармазан већ почасни грађанин Бокше,
места где је провео детињство, а његови
родитељи радили као просветни радници.
Љ.П.С.

КУД ,,Свети Сава’’ из Великог Семиклуша
под вођством Наталије и Георге Мандрана
учествовао је на традиционалној прослави
поводом Светог Ивана одржаној 24. јуна, у
Кишсомбору у Мађарској. Тим поводом су
Семиклушани заиграли игре из Баната и
својим наступом освојили многобројну
публику.

СЕНПЕТАРЦИ У МОКРИНУ
Oсмочлана делегација из Великог
Сенпетра посетила је прошле недеље
Мокрин. На састанку са председником Месне
заједнице Мокрин, Гораном Думитровим, од
стране Великог Сенпетра били су присутни:

ПРИКУПЉЕНА ПОМОЋ ОВЕ
СЕДМИЦЕ У ОКВИРУ АКЦИЈЕ
„ПОМОЗИ СРБИЈИ“
На жиро рачун ССР стигло је до сада
укупно 115.466 леја, а преко СМС – 4.038
по 2 евра свака порука.

ПОМОЋ ПРИСТИГЛА У ССР
Марко Радосављевић, Наташа
Љубимиреску, Биљана Мишковић.

МЕШТАНИ ИЗ ВЕЛИКОГ
СЕНПЕТРА
Данијел Флока, Данијел Матеј, Цветинка

На истој сцени наступили су бројни
мађарски фолклорни ансамбли, фоклорни
ансамбл Бугара из Старе Бешенове и
румунски ансамбл ,,Дојна’’ из Великог
Семиклуша. Љ.П.С.
Петров, Цветко Лацић, Миливој Трифунски,
Аница Мојсић, Влада Еремић, Андреја
Думитраш, Кристијана Думитраш, Савета
Драгомир, Александар Силин, Оливер
Лазаров, Милован Аднађ, Сима Радић,
Драгомир Мојсић, Милица Беленцан, Емилија
Драгомир, Мелиса Мариш, Амалија Аврамов,
Изабела Драгић, Анда Миклау, Душан
Јованов, Зоран Душан Јованов, Душан
Лазаров, Мирослав Јованов, Душан Прокић,
Нова Аднађ, Драгомир Петков, Живојин
Беленцан, Јездимир Мишић, Дренка
Мутавски, Милан Батањац, Лаза Беленцан,
Мара Армеан, Зака Аднађ, Маринко Јанкић,
Душан Ловренски, Паја Стојанов, Милан
Соринкић, Ненад Марковић, Борко Јоргован,
Слађан Батањац, Дениса Катеа, Рареш
Миродоне, Славица Минулеску.
br. 1271/4.07.2014.
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ЛЕПА БРЕНА НА ДАНИМА РЕШИЦЕ
Већ традиционално славље житеља града
на Брзави „Дани Решице“, окупило је прошле
седмице бројне љубитеље разних културноуметничких манифестација. Главни
организатор овогодишње вишедневне
културно-уметничке манифестације била је
Општина Решица, уз финансијску помоћ и
спонзорства.
У шестом издању „Дана Решице“, које се
организовало у решичком кварту Говандар,
публику су забављали разни извођачи
забавне и народне музике. На посебно
изграђеној сцени, играли су Немци, Хрвати,
Срби и Румуни. Певали су и забављали
народ многобројни извођачи народне музике
из разних крајева Румуније.
У петак, после дефилеа друштава и
учесника у шареним и различитим народним
ношњама, како традиција налаже,
градоначелник Михај Степанеску поздравним
речима званично је прогласио манифестацију
отвореном. Затим су на сцени свој програм
извели Професионални ансамбл народних
игара и песама „Банатул“ из Темишвара и
домаћини из Фолклорног ансамбла „Брзава“,
играма и песмама румунског фолклора са
ширег банатског простора.
Субота је за решичку младеж била
предвиђена за уживање у квалитетној рок,
поп и забавној музици.
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Недеља је опет била резервисана за
фолклор, али овога пута своје умеће
приказала су културно-уметничка друштва
мањинаца и гости из Србије као што су:
фолклорни ансамбли „Брзава“, „Ензиан“,
„Карашевска Зора“, „Грозд“ из Вршца и
„Абрашевић“из Панчева.
Главна атракција вечери била је
популарна певачица и естрадна звезда
Балкана, Лепа Брена. Највећа југословенска
фолк звезда је у недељу увече, после 30
година, одржала спектакуларан концерт пред
више десетина хиљада одушевљених
посетилаца, који су је дочекали као светску
звезду. Низали су се Бренини хитови са
самог почетка њене каријере, па све до
данас, а врхунац вечери настао је оног
тренутка када се певачица попела на кран и
раширила заставу Румуније. Публика је пуна
три сата била у трансу и уживала у
Брениним хитовима, а како и доликује
великим звездама, одужила им се
спектакуларним концертом, о којем ће се
сигурно дуго причати.
Одушевљена певачица је након концерта
захвалила публици путем друштвених мрежа
уз коментар: „Решице, хвала за незаборавно
вече”.
Горан Гога Пантин

SE]AWA

ВОЈИСЛАВА СТОЈАНОВИЋ
(1934-1989)
Прошло је 25
година од када
нас је драга
Професорка
напустила. А
цео је живот
посветила
племенитом
професорском
послу, научном
истраживању,
српскорумунским
књижевним
односима,
превођењу.
Цењена не
само на
катедри
Славистике, својим академским приступом
сваком послу, изузетним преводима српске и
хрватске књижевности, односно румунске,
дала је немерљив допринос приближавању
двеју култура. Фин књижевни критичар и
историчар, одличан познавалац српске
књижевности у Румунији, била је једнако
цењена и поштована у Румунији, Србији и
словенским научним круговима.
Рођена 1934. у Белобрешки, Војислава
Стојановић је била апсолвент Српске
педагошке гимназије у Темишвару (19481953).
Годину дана била је наставник у родном
месту, а радила је једно време и у
недељнику “Правда”.
Године 1962. дипломирала је на
Филолошком факултету у Букурешту, на
катедри за српскохрватски језик и
књижевност. Са изузетним резултатима, исте
се године, одмах после студија, запошљава
као универзитетски кадар на Катедри за
словенске језике.
Као изврстан познавалац српске и
хрватске књижевности, 1972. докторираће
одбранивши докторску дисертацију
„Југословенски савремени роман“, а ментор
јој је био чувени професор Константин
Кицимија.
Научни радови, курсеви, књиге: „Историја
југословенских књижевности / Istoria
literaturilor iugoslave“. „Епоха српског
романтизма / Epoca romantismului sârb“
(Букурешт 1973), монографија „Вук
Стефановић Караџић: Лик и дело у контакту
са румунском културом“ (Критерион, 1987).
Неприкосновен стручњак, научник и

педагог, строга и компетентна, увек је била
вођена једном једином мишљу да њена
предавања буду једнако вредна и блиска
генерацијама студената. Оваквим својим
ставом, професорским и људским саветима,
умела је да придобије свакога. Била нам је,
сваком понаособ и генерацијама заједно,
професор, родитељ и пријатељ. Уз њу, у
њеном окружењу, осећали смо се
привилегованима. Било је то много више од
оног обичног односа професор-студент. И тај
је специјалан однос трајао затим годинама,
целог живота. Заједно са универзитетским
професорима Мирком Живковићем и
Миливојем Георгијевићем била је аутор
наших уџбеника.
Била је аутор више од стотину научних
радова објављених у бројним земљама.
Шта рећи о Професоркином
преводилачком раду. Интензивно је
промовисала југословенске књижевнике на
румунском културном простору: Андрића,
Михајла Лалића, Борисава Пекића, Ранка
Маринковића, Мешу Селимовића. То су само
нека од великих имена, чију је прозу
преводила и то изузетно.
С друге стране, приближила је српском
читаоцу Михаила Садовеануа, Мирчу
Елијадеа или Д.Р. Попескуа.
У силним пословима око књиге и са
књигом, душа је наше Професорке треперила
и над словом нас, њених земљака, а већина
смо јој били и студенти. Тако је настала
антологија „Трајање“, прва наша књига
објављена у тадашњој Југославији (1986).
Можда је, због свега изабраног, али и због
опширне студије, „Трајање“ лепо одјекнуло у
Београду, који, што због нагле болести, што
због „Трајања“, није више до краја живота
видела. А била јој је то велика жеља...
Дана 16. јуна 1989. у Букурешту је
престало да куца племенито људско,
професорско, српско срце драге нам
Професорке. Напустила нас је
достојанствено, како је и живела, а њени
подстреци, охрабрења, и онда када смо
умели да клонемо духом, и данас, засветле
нам на окукама живота, пред успоном и
проблемима.
То нам Професорка са висина светли као
каква звезда. А ми ћемо корачати и чувати
своје, памтећи Њу и Њено велико дело.
У име свих студената и колега, наше
дубоко поштовање Војислави Стојановић.
Октавија Неделку,
Славомир Гвозденовић
br. 1271/4.07.2014.
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ЛЕВО - ДЕСНО, НИГДЕ МАЛО СТАНКА!

Пише:
Србољуб
Мишковић

Ако је Клаус Јоханис великом већином изабран за председника
партије, не значи да ће чланови партије исто поступити и када се
ради о кандидату за Котрочењ. Многи су сада склони да у битку
за председника државе “убаце” Крина Антонескуа

Крајем минуле седмице Националнолиберална партија је одржала свој конгрес.
Редован или ванредан није ни битно, будући
да се скуп најугледнијих чланова странке,
њих близу 1.500, сам по себи наметнуо у
овим “бурним” временима. Већ месец дана
партија није имала “легално” руководство,
након оставке Извршног бироа и самог
председника партије, Крина Антонескуа, а у
минулом периоду Клаус Јоханис је вршио
дужност председника.
Ако је конгрес протекао у миру и слози,
трзавице су настале након тога. Наиме,
скоро 95 одсто присутних делегата из целе
земље гласало је да Клаус Јоханис буде
председник партије у следећем
петогодишњем мандату, а без већих
проблема изабрани су и потпредседници
ПНЛ-а, њих 31. С обзиром да је ово била
прилика да се предложи и кандидат за
председничке изборе, неколицина делегата
је предложило да се тај чин уради овога
пута, када су присутни делегати из целе
Румуније. Друга слична прилика се неће
указати скоро. Међутим, уже руководство
партије је сматрало да се то, ипак, уради за
месец или два дана. Постојао је и разлог.
Познато је да је пре извесног времена
Клаус Јоханис био предложен као кандидат
ПНЛ-а за председничке изборе. Сада је на
конгресу предложен и Крин Антонеску.
Партија не може са два кандидата на
изборе, а да ли ће то бити Клаус или Крин
треба да се одлучи што пре.
Ако је Клаус Јоханис великом већином
изабран за председника партије, не значи
да ће чланови партије исто поступити и
када се ради о кандидату за Котрочењ.
Многи су сада склони да у битку за
председника државе “убаце” Крина
Антонескуа, сматрајући да има више шанси
да придобије већи број гласова, не само
обичних чланова партије, симпатизера и
присталица либерала већ и, још увек,
неодлучних бирача. Највероватније ће и ова
дилема бити решена крајем јула или
почетком августа.
ПНЛ је задњих година, тачније од 2012,
када је заједно са ПСД-ом УНПР-ом и
Конзервативном странком основао коалицију
УСЛ, сматран од стране опозиције, пре
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свега ПДЛ-а, као странка са левичарским
опредељењима, тим више што је била и на
власти. Овим је десница била потпуно
ослабљена. У тренутку када је тадашњи
председник Крин Антонеску одлучио,
почетком године, да напусти власт и
коалицију, десница је мало оживела
рачунајући да ће заједно са новооснованом
партијом “Народни покрет” успети да се јаче
супротстави ПСД-у. Међутим, на
европарламентарним изборима није
постигнут осетнији резултат, али су челници
деснице рачунали да постоје шансе за
председничке изборе и, још више, за
парламентарне изборе 2016. Истовремено,
“родила” се идеја да се ПНЛ и ПДЛ “стопе”
у једну партију која би могла да освоји на
изборима преко 30 или 35 одсто гласова.
На поменутом конгресу делегати су
одобрили и предложену “фузију” две највеће
странке опозиције. Било је и неколико
састанака на ову тему, али највећа препрека
је искрсла око назива будуће (ако буде до
тога дошло) уједињене партије. На конгресу
је Јоханис изричито рекао да ће нова
партија носити име ПНЛ. То, међутим, није
било по вољи бројним члановима ПДЛ-а и
тако се... све врти у круг.
И није то све. Кандидат ПДЛ-а за
председничке изборе, Каталин Предоју, је
изјавио да тако нешто није могуће и поручио
да се нико не поиграва са Либералнодемократском странком, тим више што би
уједињена десница имала само једног
кандидата, а тај кандидат сигурно не би био
Каталин Предоју. За сада је партија
“Народни покрет”, са Еленом Удреом на
челу, ван свих комбинација подржавајући
свог кандидата, Кристијана Дијаконескуа, и
не помишљајући да од тога одустане. Бар
за сада јер своју последњу реч није изрекао
председник државе Трајан Басеску. А зна се
да се и његова још увек слуша.
У ПНЛ-у су сада воде узбуркане. Бројни
чланови су незадовољни зато што је ПНЛ
одступио од либералне струје у
Европарламенту (АЛДЕ) и приступио
народњацима (ППЕ). Шест или седам
посланика ПНЛ-а су у Румунском парламенту
напустили партију, а ни у Европарламенту
још нису чисти рачуни.

REPORTER

Стари фиjакер и тамбураши
Фијакер и коњи су некада, не тако давно,
били честа појава на банатским сокацима, а
данас су, сложићете се, права реткост.
Каруца и фијакера има још по нашим селима
широм равног Баната, али се више не
користе. Јединствена прилика указала нам
се за време обиласка Фења, када смо код
мајстора-столара Светислава Вујића
запазили фијакер на сред авлије. Као по
обичају, чика Бата се обрадовао нашој
посети и испричао како је он од старог и
дотрајалог фијакера за пар месеци израдио
нови. Гледамо фијакер у новом руху,
слушамо причу, враћамо слике и замишљамо
како је некада
изгледао и ко га
је и у којим
приликама
користио. „Осим
точкова и
гвожђа, све што
видите је ново,
каже чика Бата.
Дрво је већ
било дотрајало
и на неким
местима труло.
Каросерија је
израђена од
храста, трешње
и чамовине, а
тапицерија је
исто нова.
Офарбан је, а
краси га новина,
нешто посебно шаховске фигуре на седишту: краљ и
краљица, а два топа их чувају. Мајстор
Никола из Иванде ће урадити крила и
потеку, затим и руда треба да се преради за
коња. Нови газда је фијакер купио из Ујвара,
довезао га је код мене, а рестаураторски
радови трајали су два месеца.“ Када буду
сви радови завршени, овом фијакеру ће се
дивити његов нови власник из Иванде. И
баш када смо се присетили сеоских свадби
и народних заборављених обичаја, на
вратима су се појавили некадашњи чланови
фењског тамбурашког оркестра без којих се
није могло замислити ниједно весеље или
славље. Приче о тамбурашима и њиховој
музици слушали смо од примаша Боре
Вујића и брачисте Исе Чизмаша. „Ми смо
вршњаци и кумови, а рођени смо исте 1928.
године, заједно смо похађали српску
Основну школу, а још од раног детињства
узели смо инструменте у руке, примицу и
брач и од старијих тамбураша учили да

свирамо. Били су то познати тамбураши:
Живко Ика Вујић, Мила Живковић и Брана
Попадић”. Имали су слуха, служили су их
прсти и стрпљивим вежбањем постали су
чланови подмлатка, који је за неколико
година заменио старије тамбураше и даље
преносио звук тамбуре из Фења. Присетили
су се наши саговорници и осталих чланова
њиховог оркестра, којег су чинили: Љубинко
Вујић, Сердија Живанов, Живко Јелкић,
Светозар Лолић, Светозар Ђирић, Јова
Царан и Милован Божин. Са њима је на
сеоским славама и представама свирао и
хармоникаш Александар Бата Вујић, а
пратили су и
вокалне
солисте: Наду
Грујин из Соке,
Јелу Кирић,
Добринку Царан
и Лазу Благојева
из Иванде.
Наступали су са
успехом на
регионалним
фолклорним
такмичењима,
који су били
организовани на
простору Рејона
Дета и широм
Баната, затим
неколико пута у
темишварском
Парку Ружа, где
су освајали
награде и били миљеници публике.
Почетком седамдесетих година наши
сународници су их могли чути и путем радио
таласа, пошто су неколико пута свирали
уживо у оквиру музичког програма разних
емисија Радио Темишвара. Њихов репертоар
је био сачињен углавном од кола, затим су
изводили изворне народне српске песме,
али су по потреби и зависно од прилике
свирали танго и валцере. Нажалост, после
ове генерације, чији су чланови редом
оставили инструменте, тамбурашка
традиција се у месту прекида. Омладина је
почела полако да напушта Фењ, али и све
мањи број деце која узимају тамбуре у руке
од својих дедова и очева допринео је да се
звук тамбура све ређе и ређе чује. „Све што
је лепо брзо прође, па и живот“, кажу чика
Иса и чика Бора, „остали смо нас двојица и
лепе успомене, инструменти су попустили,
али брач и примицу још увек чувамо.“
Миодраг Тодоров
br. 1271/4.07.2014.
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КРОС РТС-А „ВАЉЕВО 2014“
Закључен је још један спортски камп
РТС-а „Ваљево 2014“ где је неколико наших
ђака из Српске гимназије уз професорку
Клаудију Илијаш и камермана Далибора
Милована представљало српску мањину у
Румунији.
Доситејевци су десет дана уз своје
другаре из Русије, Швајцарске, Мађарске,
Хрватске, Данске, Грчке, Републике Српске
и Србије учествовали у радионицама Кампа
Крос РТС-а „Ваљево 2014“, имали пријеме,
презентације и посетили разне знаменитости
у Ваљеву и околини.
Свако јутро у кампу почињало је
атлетским такмичењем, затим посетама
старој чаршији „Тешњар“, културном
комплексу „Бранковина“, Народном музеју и
Муселиновом конаку, спортско-рекреативном
центру Петница, излетишту „Дивчибаре“,
Петници и Петничкој пећини, манастирима
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Лелић и Ћелије и кули Ненадовића.
Уз бројне пријеме, мали атлетичари
примљени су и у Патријаршији у Београду, а
примио их је и епископ ваљевски господин
Милутин који им је у више наврата био домаћин.
За земље победнице на КРОСУ РТС-а
проглашене су Русија и Швајцарска, а
дипломе за учешће добило је свако дете.
Помоћник министра просвете Зоран
Костић додељујући награде најбољима
истакао је значај бављења спортом, као
најбољем путу за избављање из
странпутице: дроге, алкохола итд.
Колико је важно бавити се спортом,
дружити се са себи сличнима из целог
света, живети и хранити се здраво, уверили
су се и наши ђаци: Весна Попов-Стојшић,
Ружица Азировић, Андреја Скорцан,
Александар Станков и Петар Аџић.
Љубинка Перинац Станков

FESTIVALI

„БАТИНИ БЕЋАРИ”
НА ТАМБУРИЦА ФЕСТУ

На великој сцени Петроварадинске
тврђаве у Новом Саду је од 27. до 29. јуна
одржано седмо издање Тамбурица Феста на
коме су, поред бројних домаћих састава,
наступили и тамбураши из неколико
европских земаља, али и ТО “Батини
бећари“ из Великог Семиклуша.
Лаза Поморишац је за ову прилику
припремио свиту под називом “Румунски
мотиви”, састављену од неколико мелодија
изузетне музичке вредности (Mai am un
singur dor, De când m-a aflat mulţimea, Sârba
ofiţerească), а Лаза Кнежевић је направио
аранжман за две старе српске игре
(Дињашанско велико коло и Кукоњеште из
Срспског Семартона). Гледаоци су вокалне
солисте Зорана Радића и Душицу Рошу
такође примили топлим, дугим аплаузом.
Уложили смо, за кратко време, велики
напор вежбајући, јер смо из објективних
разлога остали без половине састава. То

смо предвидели, па смо повели четири ђака
из групе Малих Батиних бећара. Наш труд и
залагање да се бавимо и младима су се
заиста исплатили. Био је то прави
премијерни наступ, пред петнаест хиљада
гледалаца. На тај начин ми обезбеђујемо
сутрашњи дан српске тамбуре и солидан
наставак рада са младима који воле нашу
тамбурашку музику, а која се у Семиклушу
већ читав век негује.
Оркестар који је наступио на
Петроварадинској тврђави сачињавали су:
Марко Бугарин - прим, Дарко Ђукин - терц
прим, Ендре Аугустинов - басприм Е,
Александар Јонеску - чело, Лаза Поморишац
- брач, Петру Велчов - бас, Паул Хитицаш басприм А, Андра Клежа - басприм А,
Фабиан Мурешан - басприм А и Драгош
Биаш - басприм А.
Марко Бугарин
концерт-мајстор „Батиних бећара“
br. 1271/4.07.2014.
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МУЗИЧКИ ИНТЕРМЕЦО
У ДРУГОМ РАЗРЕДУ
Јединствени музички догађај организовала
је Љубица Попадић, учитељица другог
разреда Српске гимназије “Доситеј
Обрадовић’’ у свом разреду. Наиме,
последњи дани школе били су идеални за
то, с обзиром да су оцене већ увелико биле
закључене, па су ученици могли да се
опусте уз нешто лакше садржаје. Овога пута,
деца су се дружила са својим старијим
колегом, Филипом Германом, бившим
учеником учитељице Љубице. Тема овог
дружења била
је упознавање
музичког
инструмента
који свира
Филип –
виолине.
На самом
почетку, Филип
је представио
свој
инструмент.
Деца су
научила који
су делови
виолине и
чему служи
сваки од њих.
Неки су
препознали сличности са другим жичаним
инструментима, на пример, гитаром, рекавши
да и она има жице и кључеве за затезање.
Неко је додао да постоји и огромна виолина
– виолончело.
Пошто је Филип објаснио да виолину
свира већ четири године, јавила су се и
друга деца, која су такође почела да улазе у
свет музике свирајући инструмент. Тако се
Мики похвалио да свира клавир, а Дарко –
хармонику. Ивана је после само три часа
гитаре успела да одсвира једну песму.
Андреј је, такође, заинтересован за гитару, а
многа деца овог разреда воле да певају.
Стелијана, балетска звезда разреда,
нагласила је да је веома важно да је, док
игра, прати добро увежбани оркестар.
Филип је, затим, засвирао Химну Србије, а
деца су препознала ову мелодију: ’’Када је
Србија на једном спортском такмичењу
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освојила прво место, свирали су ову песму”,
рекао је Ерик. Ивана је препознала песму
“Вишњичица род родила’’ јер, како каже,
много воли да једе вишње. Када је уследила
песма “Тамо далеко’’, деца су спонтано
почела да је певају. ‘’То учимо са
професором Јоцом’’, узвикнуо је Мики. Уз
звук виолине отпевали су и песму “Шушти,
шушти бамбусов лист’’. После још неколико
популарних песама, уследио је мало
озбиљнији репертоар из опуса чувеног
композитора
Вивалдија.
Учитељица
је, потом,
упитала
Филипа да ли
више воли да
свира народну
или класичну
музику, на шта
је он
одговорио да
подједнако
воли обе
врсте музике.
Закључили су
да је
потребно
подједнако
много вежбе да би се одсвирало било које
музичко дело. Због тога, Филип свакодневно
вежба, што уз помоћ професора, што сам, а
пред наступе, ни свакодневне вишечасовне
пробе нису изостале.
Учитељица Љубица Попадић наглашава
да је своје ђаке хтела да упозна са једним
музичким инструментом да би их
мотивисала да се и они одлуче да се баве
музиком: ‘’Деци више импонују старије
колеге, а не учитељи и родитељи. Они
комуницирају на посебан начин, а лица деце
док су слушала музику, говоре сама за себе.
Јасно се види шта им се свиђа. Ова акција
је била својеврстан подстрек ђацима да
почну да се баве музиком, али и да схвате
колико је напора и труда потребно уложити’’,
завршава учитељица.
Б.Г.
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Дечји духовни камп – манастир
Свети Ђорђе
Почело је дуго лето и велики летњи
распуст током којег су почели са радом
Дечији духовни кампови у три српска
манастира на територији румунског Баната у
организацији Савеза Срба у Румунији и
Српске православне епархије темишварске.
Прошле седмице обишли смо полазнике
Духовног кампа у манастиру Свети Ђорђе
крај реке Брзаве, децу пристиглу из
Темишвара, учеснике прве серије кампера.
Са тридесетак малишана предшколског и
школског узраста Српске гимназије „Доситеј
Обрадовић“, допутовала је учитељица
Славена Пејанов, а у духу православља
васпитавали су их протојереј-ставрофор
Маринко Марков, архијерејски заменик,
протојереј-ставрофор др Бранислав
Станковић, парох фабрички, протојерејставрофор Стојан Петровић, парох мехалски,
јереји: Слободан Вујић, Саша Јашин и Јосиф
Станковић, мајка Евгенија, монах Никон и
вероучитељ Предраг Новичић. Од
учитељице Славене Пејанов сазнали смо да
су свештеници Бранислав Станковић и
Јосиф Станковић редовно одржавали часове
веронауке. Деца су свакодневно певала на
литургији, одговарала на јектеније, читали
Оче наш. Свакога дана по два детета
читала су Вјерујем и Апостоле, у петак су
присуствовала светом маслу, а у суботу, о

Видовдану, причестили су се пред полазак
својим кућама. Под упутством учитељице
Славене цртали су и бојили свако свога
кућног свеца или свеце чије име носе, затим
су у оквиру радионица израђивали ручне
радове, рељефне фигуре – Рођење Исуса
Христа. Малишани су од картона сецкали,
лепили и бојили библијске ликове и свеце.
Вечерњи часови били су резервисани за
пројекције цртаних филмова са религијском
тематиком: Како је Бог створио свет,
Нојева барка, Рођење Исуса Христа.
Учитељица и вероучитељ Предраг Новичић
научили су кампере, за време часова
музичког образовања, нове песме: Манасијо
лепа, манасијо дивна и Кажи мени ђаче,
учениче. Професорка ликовног образовања,
Мира Поповић је приликом боравка, прошлог
четвртка и петка, одржала часове цртања и
сликања. Старије је учила како да ураме
платно, затим да темпером на платну нанесу
боје и сликају српске светитеље и упутила
их у тајне израде линогравуре. Са децом
предшколског узраста радила је
фломастерима и воденим бојама приликом
израде икона. Сви радови ове групе кампера
ће убудуће красити ходнике и просторије
кампа.
Миодраг Тодоров
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Мали Чанаци у Базјашу
У оквиру Кампа фолклора у Српском
културном центру „Свети Сава“ у Базјашу,
који се одржава и током овога лета у
организацији Савеза Срба у Румунији,
боравиће чланови неколико наших културноуметничких друштава. Преко тридесет
чланова новооснованог Културно-уметничког
друштва и Тамбурашког оркестра из Чанада
боравили су прошле седмице, од 23. до 29.
јуна, у СКЦ „Свети Сава“ поред манастира
Базјаш, крај Дунава. Заједно са овом првом
групом корисника Кампа фолклора,
допутовали су и њихови руководиоци:
председник МО ССР Чанад, Димитрије
Сивачки, секретар МО ССР Весна Ђуричин
и упућивач друштва, учитељица Оана Ердеј,
а од велике помоћи били су и родитељи:
Алина, Надина, Раде и Фане. Свакодневно
су чланови овог нашег најмлађег друштва
редовно вежбали у просторијама
припремљеним за одржавање проба под
упутством кореографа и уметничких
упућивача. Термини за одржавање проба
били су пре и после подне, а млади Чанаци
су стрпљиво учили нове кораке, сценско
држање, затим неколико народних кола,
кореографије и сплетове сачињене од
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српских народних игара. Учитељ Томислав
Поповић, кореограф и руководилац
„Томиленд“-а и КУД-а „Свети Никола“ из
Радимне, младим члановима друштва из
Чанада показао је кораке неколико нових
сплетова. Чанаци су се овом приликом
упознали са својим вршњацима - играчима
из Пожежене, Радимне и Старе Молдаве, са
којима су склопили пријатељства и
наставили да се друже приликом узвратне
посете. За девојчице и дечаке из Чанада
била је организована екскурзија по Дунавској
клисури и разгледање околине: стене Баба
Каја, Пећине са црном мувом, замка Марије
Терезе, лика Децебала уклесаног у стену, а
незаборавна је била пловидба чамцима на
Дунаву, где су видели: Мале и Велике
Казане, пристаниште код Дубове и пећину
Паникова. Одушевљени су били условима
смештаја и исхране које нуди Камп
фолклора. Опуштене тренутке проводили су
за време поподневних часова одређених за
одмор, купање и сунчање на обали Дунава,
а вечерње сате искористили су за спортска
такмичења и друштвене игре.
Миодраг Тодоров

^ESTITKE
Са најлепшим осмехом на лицу, 10.
рођендан, односно 6. рођендан славе
9. јула, наши најдражи ћерка и син

Са пуно љубави честитамо 10.
рођендан, односно 6. рођендан, нашим
најдражим унуцима

ИСАБЕЛА МАРИНА и ОЛИВЕР ФИЛИП
МАТИЋ
из Аустрије

ИСАБЕЛИ МАРИНИ и ОЛИВЕРУ ФИЛИПУ
МАТИЋ
из Аустрије

У свакој години која вас чека пронађите
радост, здравље и сву срећу овог света!
Срећно вам било десето и шесто по реду
рођенданско славље, на многаја љета,
нека вам живот буде испуњен лепим и
светлим тренуцима. Премало је речи за
све оно лепо што вам желимо на будућем
путу кроз живот: да нам увек будете
здрави, радосни, срећни и да вам се
испуне све жеље. Волимо вас највише:
тата Драган и мама Мирела.

На дан вашег рођења, 9. јула, за нас је рођен
нови живот љубави, најлепши дан којим је
процветало све цвеће пролећа и донело
радост у наша срца. Хвала вам што нас чините
најсрећнијом мајком и дејком на свету, својим
осмехом, загрљајем и својим успесима у
животу. Обећавамо да ће наш загрљај бити
увек ту за вас. Још лепша вам јутра свитала,
песма вам у сусрет хитала, љубав вечна и
срећа вас у животу пратила, а сва добра
добрим вам се вратила. Пуно вас воле деда
Жарко и мајка Мара.

Мој најдражи
син
АЛЕН ИВАН
МИРКОВ
прославио је
свој 7.
рођендан.
Укорачи у још
једну годину
живота,
лепим
сновима,
осмехом и
срећом. Нека
ти живот
буде пун
лепе музике,
лепих снова, још лепших остварења,
улови што више тренутака среће, јер
срећа је тренутак. Нека ти се у животу
испуне све жеље и знај да ћу ја увек бити
уз тебе и са тобом.
Пуно те воли и поноси се тобом, твој
тата Драгослав Влад.

Наш драги
АЛЕН ИВАН
МИРКОВ
прославио је 30.
јуна свој 7.
рођендан. Тим
поводом упућујемо
му најискреније
жеље, пуно
здравља, срећно
детињство, а радост
и лепи снови нека
га прате увек и у сваком тренутку.
Поводом Ивандана, честитамо ти имендан,
буди нам увек весео и нека те Бог чува на
сваком кораку.
С пуно љубави, твоји Биби, деда Ива, тета
Алекс, Ови, Баби и баба тета Анђелија.
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^ESTITKE
Срећан ти 14. рођендан, наша најдража

ТАЊА ВЛАШЧИЋ
из Великог Семиклуша
За твој дан, у овим најлепшим годинама живота, кад пред собом
имаш цео свет, поред најлепших жеља, поклањамо ти нашу љубав
у којој ћеш увек наћи разумевање и снагу за нови лет. Заједно
градимо свет у коме се памти само оно најлепше, оно због чега
вреди живети, оно што се највише воли, а то си ТИ! Зато буди и
даље наша највећа срећа и највеће радовање!
Пуно те волимо: тата Дарко и мама Гордана.
Наша драга унука

Драга наша унуко

ТАЊА ВЛАШЧИЋ
из Великог
Семиклуша

ТАЊА ВЛАШЧИЋ
из Великог
Семиклуша

1. јула прославила је
свој 14. рођендан. Уз
срећан рођендан,
циљај високо јер у
твојој души скривене
леже звезде. Сањај
дубоко, јер сваки сан
претходи остварењу
неког циља. Нека ти
Бог подари највредније и најлепше ствари
на свету које се не могу видети или
додирнути, оне се могу осетити само
твојим великим срцем, а то су: здравље,
душевни мир, срећа, љубав, успех...
Са пуно љубави: мамика Мица и деда
Нова из Чанада и тета Савка са
породицом из Арада.

Срећа лети ноћ и
дан, тражи твој стан,
испружи руку, отвори
длан, срећан ти 14.
рођендан! Нека твоји
кораци остављају
трагове само на
стазама успеха,
душом нека ти влада мир и задовољство, а
у очима нека ти гори сјај вечне радости. Из
срца желе ти особе које те највише воле и
љубе, које ће увек бити уз тебе, у тешким
и лепим данима, које ће се увек радовати
твојим добрим испуњењима, а то су особе
које те пуно воле:
мајка Нада и деда Милан из Великог
Семиклуша.

ЕМИЛИЈА и АЋИМ
САВИЋ
Америка
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^ESTITKE
Срећан ти 18. рођендан најдражи сине и унуче
МАРКО БАНДУ
Хиљаду лепих мисли за твој дан, 4. јули, пуно здравља,
среће, љубави, успеха у животу, да савладаш све тајне музике
и да ти се сви младалачки снови испуне уз искрену поруку:
пронађи лепоту живљења и сачувај је дубоко у себи. Буди
увек другачији, увек необичан и непредвидив, једноставан, а
никада обичан, посебан... Увек веруј у себе. Слушај своје
срце. Веруј инстинкту. Знај да можеш. Буди свестан своје
снаге. Сањај и следи своје снове. Учини и оно чега се
плашиш. Знај: све је могуће, само ако верујеш!
С љубављу: мама Светлана, тата Владимир, мајке Живка и
Даница.

Највећи
пољубац и сву
нежност овог
света драгом
братићу
МАРКУ
поводом 18.
рођендана:
Срећан, здрав,
радостан,
насмејан,
безбрижан,
обасјан дан и
рођендан и цео
живот... још
милион најлепших жеља нека те пронађу и
остваре ти се! Буди срећан сваки дан
твога живота!
Твоја сестрица Ивана.

Уз срећан 18.
рођендан, драги
МАРКО

Са пуно љубави
честитамо 18.
рођендан драгом
братићу
МАРКУ
Желимo ти из доброг
најбоље, из лепог
најлепше, пуно
здравља, успеха и
љубави. Нека ти
сваки дан почне
осмехом, траје
срећом и заврши лепим сновима... у ритму
музике! Твоје сестрице Александра и
Сандра и братић Богдан.

ПОДЕЛИТЕ РАДОСТ СА
НАМА И ПОШАЉИТЕ НАМ
ВАШЕ ФОТОГРАФИЈЕ!

желим ти музику
љубави у сваком
твом даху, игру
осећања у сваком
кораку, ритам
најлепших нота у
сваком твом дану...
Твој пријатељ Бојан.

br. 1271/4.07.2014.

27

SPORT

ПРЕКО АМЕРИКЕ НА ФИНАЛНИ ТУРНИР
Одбојкашка репрезентација Србије
остварила је шест победа и четири пораза у
Б групи прве дивизије 25. Светске лиге.
Након четири везане победе, против
Русије у Нишу 3-2 и 3-1, и против Бугарске у
Софији 3-0 и 3-2, уследио је низ од четири
пораза у гостима, од САД 0-3 и 2-3, и од
Русије 0-3 и 0-3. У петом викенду Србија је
два пута добила Бугарску, у Новом Саду са
3-0 (25-21, 25-18, 25-19) и у Нишу такође са
3-0 (25-23, 25-21, 25-14).
У преосталим сусретима Б групе
остварени су следећи резултати: Бугарска –
САД 2-3 и 1-3, САД – Русија 3-2 и 3-0,
Русија – Бугарска 3-0 и 3-0, САД – Бугарска
3-1 и 2-3, Русија – САД 2-3 и 3-0.

Табела:
САД
10 8 2 26-16 21
Русија
10 5 5 22-15 18
Србија
10 6 4 20-17 17
Бугарска
10 1 9
9-29
4
У последњем викенду Светске лиге
Србија дочекује САД у Новом Саду 4. јула у
21 час и у Београду 6. јула у 21 сат. У
Софији 5. и 6. јула играју Бугарска и Русија.
На финалном турниру који ће се одржати
у Фиренци (Италија) од 16. до 20. јула
учествоваће организатор Италија, по две
првопласиране селекције из А и Б групе
прве дивизије и победник финалног турнира
друге дивизије.
1.
2.
3.
4.

ДЕЛФИНИМА ОСМА СВЕТСКА ЛИГА
Ватерполо репрезентација Србије
освојила је осму Светску лигу победом у
финалу над Мађарском.

На завршном турниру у Дубаију Србија је
у оквиру А групе остварила победе над
Кином 21-9 (6-3, 5-1, 7-3, 3-2), Црном Гором
14-5 (3-0, 2-0, 5-1, 4-4) и Бразилом 12-4 (3-1,
5-1, 3-1, 1-1). У преосталим сусретима у
групи остварени су следећи резултати:
Бразил – Црна Гора 5-15, Бразил – Кина 129 и Црна Гора – Кина 9-8.
Табела А групе:
1. Србија
3 3 0
47-18 9
2. Црна Гора
3 2 1
29-27 6
3. Бразил
3 1 2
21-36 3
4. Кина
3 0 3
26-42 0
У четвртфиналу «Делфини» су добили
Канаду са 16-11 (4-1, 3-3, 2-2, 7-5), Црна
Гора САД са 10-4, Аустралија је савладала
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Бразил са 14-7, а Мађарска Кину са 13-5.
Србија је лако у полуфиналу победила
Аустралију са 12-5 (2-1, 5-2, 2-0, 3-2), док је
Мађарска била боља од Црне Горе резултатом 10-8.
У разигравању, играли су САД – Кина 15-5
и Канада – Бразил 14-13.
Уследило је финале у којем је Србија савладала Мађарску са 10-6 (3-2, 4-0, 3-1, 0-3)
освојивши осму Светску лигу. До сада
«Делфини» су победили у Светској лиги
2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013. и
2014. године.
За Србију, под стручним руководством
селектора Дејана Савића, играли су: Гојко
Пијетловић, Душан Мандић, Живко Гоцић,
Сава Ранђеловић, Милош Ћук, Душко
Пијетловић, Слободан Никић, Душан
Марковић, Никола Рађен, Филип Филиповић,
Андрија Прлаиновић, Стефан Митровић и
Бранислав Митровић.
У сусрету за 3. место Црна Гора је
савладала Аустралију са 12-9, дуел за 5.
место припао је САД која је добила Канаду
са 14-11, а у одмеравању снага за 7. место
Бразил је победио Кину са 8-7.
За најбољег голмана турнира проглашен је
Гојко Пијетловић, а најбољи стрелац је
Филип Филиповић са 17 голова.
Коначна табела Светске лиге:
1. Србија, 2. Мађарска, 3. Црна Гора, 4.
Аустралија, 5. САД, 6. Канада, 7. Бразил, 8.
Кина

Страницу припремио: Јадран Кланица

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 поклон-пакетићи
итд).
Молимо заинтересоване родитеље да нам, до 30.08.2014. године, доставе на email адресу ssrbukurest@gmail.com следеће податке: име детета, узраст, име
родитеља, контактне информације родитеља (број мобилног телефона, e-mail). У
зависности од интересовања, Месна организација Букурешт Савеза Срба у
Румунији уложиће напоре за остварење ове иницијативе.

^ITUQE
Две године туге и
бола од како живимо
без нашег драгог супруга, оца и деде

Са поштовањем и љубављу чуваћемо
успомене на наше драге родитеље

СВЕТОМИРА
ТАНАСИНА
из Дињаша
Недостајеш нам много. Пуно си нам значио.
Био си нам велики ослонац, узор и понос. Учио
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 поштовањем и болом у души: супруга Марија, синови Сава и Душко, снаје Марија и Виолета, унуци Јасмина, Дарко, Ђулија и Весна.

Две године са нама
не дели радости и туге наш драги брат
СВЕТОМИР ТАНАСИН
из Дињаша
Доброта и нежност
твог великог срца, топлота твоје душе живеће вечно у нама.
Хвала ти на свим овим
годинама у којима смо
заједно делили и добро и зло. Почивај у
миру, а ми ћемо тебе чувати у нашим срцима и мислима, поносни што си био наш.
Увек у мислима са тобом ожалошћене сестре Косана, Софија, Мирослава и Зорка са
својим породицама.

БОГДАНА и МИЛОСАВУ НАЂ
из Малог Бечкерека
који су преминули пре 30, односно 29
година.
Хвала им за сву родитељску љубав.
Станко и Златинка са породицом.

Са сећањем и поштовањем обележићемо
тужну 3. годишњицу, 4.
јула, откако није са
нама наша драга
ЉУБИНКА ЖИВИЋ
Ма колико година
да прође, време не
може избрисати љубав, поштовање и захвалност за све што је
било тако лепо у животу са тобом.
Заувек ожалошћени: супруг Јездимир, син
Ђурица, снаја Велинка, унука Ада, син Владимир и снаја Милена.
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^ITUQE
На дан 9. јула испуниће се 21. година туге и бола од када смо
испратили на пут без
повратка нашег драгог
и никад прежаљеног
ИВАНА ИГЊИНА
родом из Немета
Отишао си у најлепшем добу у 37. години живота, волео си
твоју породицу и све
нас, био си пун живота и радости, али те
смрт раставила од свега и свију нас. Остали
су туга, бол и сећање.
Жалићемо те до краја нашег живота: отац
Зоран, мати Невенка, супруга Софија, ћерка
Наташа са породицом, брат Милан, снаја
Милица и синовац Зоран са породицом.

У тузи и болу обавештавамо да је престало да куца племенито срце, у 78. години живота, наше драге
МАРИЦЕ НИКОЛИЋ
ШУЛЦ
Твоје велико срце и
добра душа заслужују
наше вечно поштовање.
Сећање на твоју
доброту, несебичност,
пожртвованост и топлину, вечно у срцу ће носити: син Ади, ћерка
Лоредана, снаја Јадранка, унука Тања са супругом Андијем и прија Љубица из Великог
Сенпетра. Вечна ти слава и успомена!
Саучествујемо у дубоком болу наших драгих колега Адријана и Јадранке Николић
Шулц, поводом упокојења драге им маме и
свекрве

У тузи и болу пролазе 6 недеља од када
је преминуо наш драги
ЈОЦА БУЗАРСКИ
(доживео 90 година)
Проток времена потврђује да
смо те изгубили, као и нашу љубав, понос и захвалност што си
нас неизмерно пожртвовано даривао својом
родитељском љубављу, поштењем, добротом, мудрошћу, ведрим осмехом, оптимизмом. Твој живот оставља неизбрисив траг
у времену и простору као узор за све који су
те волели или познавали док је твојих корена.
Заувек ожалошћени: син Жива и снаја Јелица.

МАРИЦЕ НИКОЛИЋ ШУЛЦ
Вечна јој слава и успомена!
С поштовањем, колеге и пријатељи из Савеза Срба у Румунији и редакције “Наша реч” и “Књижевни живот”.
Драги моји родитељи

Већ 6 недеља живимо без нашег драгог
ЈОЦЕ БУЗАРСКОГ
који је био најбољи деда, јунак
нашег детињства и одрастања.
Вечно хвала за све што си нас
научио, првенствено да постанемо људи отвореног срца као што
си и ти био. Тешко се миримо с тим да смо
те изгубили, заувек ћеш нам недостајати.
Хвала ти за сву љубав и пажњу којом си нас
обасипао.
Унук Јоца, Ђанина и праунук Матија.
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СВЕТОЗАР и МИЛИЦА ФИЛИПОВ
из Великог Семиклуша
5. јула ће се испунити 29, односно 45 година од смрти мојих родитеља. Много су се
борили и радили за живота. У Америци су
били и Бараганску голготу преживели. Много
вам хвала за све што сте чинили за ваше
најмилије. Никада вас нећу заборавити, јер
сте били за мене све што се може пожелети
од родитеља: љубав, доброта и савет.
Ваша ћерка Велинка са породицом.

^ITUQE
Последњи поздрав
пун бола и туге нашој
драгој сестрици
МИЛЕНИ ГРУБАЧКИ
рођеној Мартинов
(01.01.1950)
која је изненада преминула и преселила
се у вечност, далеко
од родног краја (Мелбурн, Аустралија). Носићемо те у нашим
мислима и срцима као
особу са пуно доброте и осмеха. Наше најискреније саучешће тетка Стефанији и породици Пере и Васе Грубачки.
Нећемо те заборавити: Ђуђа и Емилија,
Тиби и Виктор и нећаке Мира и Рамона са
породицама.

9. јула навршиће се
14 година од када се
преселио у вечност
наш драги
НЕДЕЉКО МАРКОВ
из Дињаша
Вечно ћемо чувати
успомену на њега: супруга Јана, синовице
Ђуђа и Емилија, Тиби
и Виктор као и унуке
Мира и Рамона са породицама.

Седам година бола
и туге од како живимо
без драгог нам
ЖИВКА АЋИМОВА
из Варјаша
Са тугом и љубављу памтимо твоју доброту, племенитост и
љубав. Био си и остао
пример поштења и великодушности. Недостаје нам твоје тихо
присуство и ненаметљива љубав и подршка. Остаје живо сећање
на радост сваког сусрета, дубоко поштовање
за животну доследност и дивљење твом поимању суштинских вредности живота.
Увек ће те чувати од заборава: Милена и
Љубица са породицом.

У тузи и болу, 8. јула навршиће се годину
дана од када је преминуо мој драги супруг
БОРА ЛОЛИЋ
из Темишвара
родом из Дињаша
Живот без тебе тежак је, време не брише тугу, не умањује
бол. Не доноси заборав, боли као првог
дана. Био си део нас
и остаћеш с најлепшим успоменама које сада јако боле, које ће нас до последњег даха
подсећати на тебе и твоју доброту. Хвала ти
за све лепе године проведене поред тебе,
вечно ћу те носити у срцу и у мислима.
Заувек ожалошћена супруга Ђуђа.
Година дана бола и
туге без драгог
БОРЕ ЛОЛИЋА
Хвала ти за све што
си нам у животу пружио, за све чему си
нас научио, хвала ти
за твоју родитељску
љубав и доброту, којом си нас обасипао.
Сваки осмех, топлу
реч, бескрајну љубав
коју нам је пружао,
вечно ћемо носити у срцима.
Са љубављу и сетом, успомену чувају:
ћерка Гоца са породицом.
Тужно сећање на 8.
јул, када је пре годину
дана преминуо наш
драги
БОРА ЛОЛИЋ
Био си нам велики
ослонац, узор и понос.
Учио си нас како живети, знати и умети,
имати веру у живот.
Нема више твог осмеха који је значио доброту, топлог крила
које се звало родитељска љубав, меке руке
која се звала благост, нема више твојих речи
да нас бодре, посаветују, науче. Остаје само
сећање.
Са тугом, ћерка Јадранка сапородицом.
br. 1271/4.07.2014.
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^ITUQE
Дана 6. јула навршава се 19 година, 6 месеци и 24 године од када су престала да куцају
племенита срца наших драгих и вољених

МИЛАДИНКЕ
ЖИВКОВИЋ

СВЕТИСЛАВА БРАЦЕ
ЖИВКОВИЋА

АГНИЦЕ
ЖИВКОВИЋ

Много смо их волели
и нећемо никад заборавити њихову топлу реч,
мудри савет, несебичну
пожртвованост и све
што су учинили за нас.
С неизмерним поштовањем чуваћемо трајну успомену на њихов
племенити лик пун љубави и доброте.

Заувек ожалошћени ваши најмилији: Биљана, Агница, Љиљана, Душан, Хорсти, Александар
и Зоран.
Са болом у души
подсећамо да су прошла 2 месеца од када
нас је заувек напустила наша драга
МЕЛАНИЈА ЛАНКА
ЛУКИН
из Варјаша
Носе те у срцу и
чувају од заборава синови Јоца и Тоша,
унуци монах Инокентије, Бранка и Миле.
Вечна јој слава и успомена.

Тужно сећање на 8.
јули, када је пре годину дана преминуо мој
драги супруг
СЛАВКО
АЛЕКСАНДРУ
ЋУРУШКИН
из Ченеја
Био си оно што је
најтеже бити, Човек. Био
си човек широког срца,
у коме је било места за
све. Пролази прва година, а туга у срцу и даље стоји, јер време није
успело да је зацели, у нашим мислима си увек,
твој лик и доброту с поносом спомињемо.
Заувек ожалошћена супруга Георгета.
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У тузи и болу прошло је 8 година од када је преминуо наш
драги
ЛАЗА ЛУКИН
из Варјаша
За њим тугују и жале синови Јоца и Тоша, унуци монах Инокентије, Бранка и Миле.
Вечна му слава и
успомена.
Пролази тужна година од када је преминуо наш драги
СЛАВКО
АЛЕКСАНДРУ
ЋУРУШКИН
из Ченеја
Бол и туга су уз
нас, а ти си са нама у
мислима и срцима. За
собом
си
оставио
успомену која не може
да избледи, неокаљано име које ћемо памтити само по добру и
сећање које нас опомиње да без тебе морамо да наставимо даље онако како си живео
ти: достојанствено, часно и храбро.
Са тугом: ћерка Маријана, зет Ђока, унуци Љубомир и Ивана.

Акције и манифестације ССР
- јул 2014. године  Камп фолклора у Базјашу
 Духовни кампови у Светом Георгију, Бездину и Базјашу
 КУД “Свети Никола”, Радимна на Светском првенству
у банатским шорама у Томашевцу
 КУД “Дунав”, Свиница на Међународном фестивалу
фолклора у Љубичевцу
 Семиклушани и Гајчани у Летњој школи у Батањи
 Подунавски сусрети у Свиници
 Културни сусрети у Белобрешки
 Међународни тамбурашки фестивал “Тамбураши банатске равнице”
у Великом Семиклушу
 ТО “Батини бећари”, Велики Семиклуш на Међународном фестивалу
тамбураша у Бијелом Пољу
 КУД “Свети Никола”, Радимна на Данима Дунава у Голупцу
 ТО “Златна суза”, Дињаш на ФЕНОК-у, Кикинда

