




1br. 1272/11.07.2014.

стр.

стр.

Први број недељника “Наша реч” изашао је у Темишвару 5. januara 1990. godine
Издавач: Савез Срба у Румунији, тел/факс: 0256-491754

Адреса редакције: Str. Mangalia nr. 29, 300188 Timişoara, РУМУНИЈА, тел/факс: 0256-498252
е-mail: nasa_rec@yahoo.com

Директор за медије: РАЈКО КОРЊА, главни и одговорни уредник: ЉУБИНКА ПЕРИНАЦ СТАНКОВ,
уредници: ГОРАН МРАКИЋ, ГОРАН МИШКОВИЋ, МИОДРАГ ТОДОРОВ, ГОРАН ГОГА ПАНТИН,

словослагач: ЈАДРАНКА НИКОЛИЋ, секретарица: СВЕТЛАНА  БАНДУ.
kompjuterski slog: АДРИЈАН НИКОЛИЋ ШУЛЦ

Стални сарадници: Србољуб Мишковић, Иво Мунћан, др Славомир Гвозденовић, протојереј др Бранислав Станковић,
Јадран Кланица, Биљана Герман, Весна Степанов, Милана Петров, Радмила Јана Шакотић

ACEASTĂ  PUBLICAŢIE  APARE  CU  SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE (I.S.S.N. 1223-0383)
Conform art. 206 din Codul Penal, responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolului aparţine autorului.

U OVOM BROJU

Дара ПАУЉЕВИЋ
професор у

пензији

ДЕЦА СУ РАДОСТ
И СРЕЋА

Интервју

6стр.

СЕДНИЦА
РУКОВОДЕЋЕГ
САВЕТА ССР

Из активности ССР

14

У седишту Савеза
у Темишвару,

у суботу 5. јула
2014.

НА МЕЂУНАРОДНОМ
ФЕСТИВАЛУ ФОЛКЛОРА

У ФОКШАЊУ

Гостовања

19стр.

РАДИМЦИ НА СВЕТСКОМ
ПРВЕНСТВУ У ШОРАМА

Гостовања

18

Овогодишње
четрнаесто издање
Светског првенства
у банатским шорама

одржало се у
Томашевцу

АКУД “Младост”
Темишвар

За помоћ угроженима од поплава у Србији:
UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA

CF 4481721
RO46RNCB0565049294930001

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ



2 br. 1272/11.07.2014.

V E S T I

РАДНА ПОСЕТА ДЕПАРТМАНА
ЗА МЕЂУЕТНИЧКЕ ОДНОСЕ

У периоду од 7. до 9. јула делегација
Департмана за међуетничке односе у
саставу Енико Каталин Лацико, државни
секретар, Кармен Стамате, шеф економског
департмана и Адријана Петрару, шеф
финансијског департмана ДМО, посетиле су
Темишвар и одржале радни састанак са
челницима Савеза Срба у Румунији.

У току састанка који се одржао 7. јула у
седишту ССР имао се у виду, сходно
надлежности Департмана, мониторинг
трошкова Савеза Срба у Румунији, чланице
Савета националних мањина, на основу
сума добијених из државног буџета.

Састанку су присуствовали уз
горепоменуте челнице Департмана за
међуетничке односе, и представници ССР,
Огњан Крстић, председник, Славомир
Гвозденовић, српски посланик, Тима Лацић,

главни књиговођа, Златиборка Марков,
секретар, Силвана Крду, правник,
Александар Стојковић, менаџер пројекта,
Љубомир Степанов, директор издаваштва и
Љубинка Перинац Станков, главни уредник
„Наше речи“. Н.Р.

ПЕТРОВДАН У БЕЛОБРЕШКИ
Поводом Петровдана, крсне славе Месне

организације ССР Белобрешка, 12. јула,
организује се свечаност која почиње
резањем славског колача, након Свете
литургије у Српској православној цркви у
Белобрешки.

Скуп ће поздравити Огњан Крстић,
председник ССР и Мирче Милосављевић,
председник МО ССР Белобрешка.
Предвиђено је и отварање изложбе Сретка
Милановића: „Ретке биљне врсте

Дунавске Клисуре“ а биће обележено и 25
година од смрти Војиславе Стојановић и
годишњица смрти Чедомира Миленовића. У
програму је и представљање књиге песама
Предрага Деспотовића: „Двојезично
опело“.

У програму учествује Хор Српске
православне цркве у Белобрешки а после
следи дружење у седишту МО ССР
Белобрешка. Љ.П.С.

ФЕСТИВАЛ СРЦА У ТЕМИШВАРУ
Традиционални Фестивал срца у

Темишвару зашарениће од 9. до 13. јула наш
град традицијом и лепотом фолклора из
целог света. XXV издање окупиће у нашем
граду фолклорна друштва из Мексика, САД,
Украјине, Босне и Херцеговине, Македоније,
Индије, Мађарске и других. Негде око
тринаест земаља имаће своје представнике
на фестивалу, а Срби ће бити заступљени и
друштвом из Србије, али и нашим АКУД
„Младост“.

Свако вече у Парку ружа Фестивал се
отвара у 19 часова, а улаз је слободан.
Љ.П.С.

 ПОДУНАВСКИ СУСРЕТИ У
СВИНИЦИ

У суботу 12. јула у Свиници се одржавају
традиционални Подунавски сусрети који ће
окупити бројне мештане, али и госте из
околних села.

Као и ранијих година предвиђена су
спортска такмичења, а културно-уметнички
програм окупиће румунска и српска
фолклорна друштва, међу којима су КУД
„Соко“ Соколовац, КУД „Стара Молдава“ и
домаћини КУД „Дунав“ из Свинице. Љ.П.С.
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Љубинка
Перинац
Станков

КРОЗ ЖИВОТ КАО КРОЗ СИР

Пише:

Деца су нам интелигентнија од нас. Њихов начин размишљања
је отворенији и креативнији од начина размишљања деце
васпитане у комунизму. Зашто смо онда у ситуацији да

генерално у Румунији имамо пролазност на Матури од 59,25%?
Зашто су нам генерације и генерације младих инертна,

блазирана маса

Ајде, признајте, колико сте пута себи у
браду, ако не и пред другима,
коментарисали лоше успехе Мале и Велике
матуре речима: „У моје време...“ и шлагворт
наставили поређењима овог и оног вашег
времена, врло пристрасно рачунајући да сте
баш Ви тада били много паметнији и много
бољи од
данашње
генерације.

Да ли је баш
тако? Зар су
данашња деца
глупља него
смо ми то
били? Нису.
Деца су нам
интелигентнија
од нас. Њихов
начин
размишљања
је отворенији и
креативнији од начина размишљања деце
васпитане у комунизму. Зашто смо онда у
ситуацији да генерално у Румунији имамо
пролазност на Матури од 59,25%? (Није ни
Српска гимназија “Доситеј Обрадовић” боље
прошла. Проценат пролазности нам је 55%).
Зашто су нам генерације и генерације
младих инертна, блазирана маса.

Поразио ме податак да се од 161.682
уписана апсолвента,  на испите пријавило
само 151.294  а још 30.000 кандидата није
ни доставило пријаву за Матуру. Јесте ли
добро разумели? Они нису полагали и пали
на испиту. Они нису ни покушали да положе.

Зашто је то тако? Крив је хаотичан
систем наставе, који се последњих

двадесет година претворио у запетљану
кудељу из које је тешко извући основно
градиво. Криво је друштво. Криви су лоше
плаћени и незаинтересовани професори, а
криви смо, богами, и ми сами.

Клинци од малена пазе на све оно што
ми радимо. Они нас гледају и копирају. Зато

су такви, јер са
њима не
причамо, јер им
не
објашњавамо
да је рачуница
ипак чиста
рачуница, а
све оно узгред,
превара или
интерес, зато
што смо
незадовољни
својим
животима, зато

што прихватамо све што нам падне шака да
још нешто ушићаримо... Зато што губимо
достојанство. Зато што њих терамо да раде
оно што ми не радимо. Зато што им уз сву
љубав и пажњу ускраћујемо онај основни
осећај да би у животу били самостални и
слободни -  осећај одговорности.

Своју децу понижавамо, мислећи да их
ушушкавањем у меке јастуке родитељске
заштите, бранимо. У ствари, њихову
будућност сакатимо толеришући овакав
систем, овакву наставу, и нарочито помодно
родитељско опредељење за  оријентацију
младих - „Кроз живот као кроз сир“. Укратко.
Неопростиво.
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„Који је то био господин човек… Сачекао
је да се заврши Филмски фестивал у Сопоту,
па је испустио душу“, рече малопре човек за
столом преко пута мог, док је на свом
мобилном телефону читао вест да је умро
Бора Тодоровић, један од оних који је својим
филмским улогама обележио српску
кинематографију.

„Где ћеш,
Ђенка“, учинило ми
се да чујем јутрос,
док сам, баш као и
човек за столом до
мог, читао да смо
остали без овог
глумца.

„Идем тетки по
лекове“, учинило
ми се да чујем
одговор, изговорен
гласом великана,
док сам размишљао како је ове године
СоФест био баш лоша вашаришна
представа, на којој (срећом) није било Боре.

Кога год су новинари позвали и питали да
ли су чули да је умро, није веровао.

„За свакога бих могла да помислим да ће
умрети, али не и за њега”, рекла је за Б92
Ивана Димић, управница Атељеа 212.

И поред тога што је имао 84 године. Био
је млад. Увек.

Људи га памте по филмовима и серијама.
А био је јак и у позоришту: блистао је на

даскама које живот значе Атељеа 212, са
свима који су од тог позоришта направили
незаобилазну тачку на културној мапи
српске престонице. У овом позоришту је
направио највеће и најбоље улоге које се и
данас памте, али се мора рећи и да је био
фантастичан на сценама Београдског
драмског и Звездара театра.

О њему људи не причају у суперлативима
из куртоазије. О њему се другачије не може
причати. Не данас, када је са овог света
отишао да игра вечити трећи чин негде на
небу и у паузама између две представе да

ГДЕ ЋЕШ, ЂЕНКА?
снима неку “филмчину”. О њему се у
суперлативима може и мора причати увек.

Прву филмску улогу забележио је у
остварењу Бојана Ступице. Али, људи га
памте из Дипломаца, Националне класе,
Дома за вешање… Резервисао је своје
место у незабораву играјући у Балканском
шпијуну, Маратонцима, Професионалцу…

А знао је кад
треба отићи.

Пре две године,
баш негде у ово
време, најавио је
да се повлачи са
позоришних
дасака. Али, не
зато што не може
да запамти текст,
него зато што му је
– мало досадило.

Сада му горе,
на небу, сигурно неће бити досадно.
Вероватно је већ сад у друштву колеге с
класе Љубе Тадића.

Нама, који смо остали доле, остаје да
жалимо за њим.

Зашто?
Зато што, као што је рекао Душан

Ковачевић, „са Бором одлази најближи род
многих грађана Србије“.

Није фер, Боро. То што си имао много
година није оправдање да овако изненада
одеш од нас.

Ми, који смо волели да те гледамо на
филмском платну или у представама,
очекивали смо барем још једном да
прочитамо твоје име на плакату неког филма
и кажемо „е, ово вреди гледати“.

Срђан и Дана, твоја деца, наставиће
глумачку породичну традицију. Али, није то
то. Фалићеш нам.

Подигните завесу: упалите рефлектор још
једном. Мајстор глуме хоће да се поклони
својој верној публици.

Збогом, Ђенка.
М.П.
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Превео и приредио: Горан Мишковић

Пехар
„Банатских

новина“
Четврти по реду

турнир за пехар нашег
листа одржаће се ове
године 16. и 17. маја у
крашованским
местима Лупаку и
Клокотићу.

2. мај 1987.

У посети
Српској

гимназији
У петак 26.

априла делегација
Машинског
факултета
београдског
Универзитета
састала се у
Српској гимназији
„Доситеј
Обрадовић“ са
наставницима ове
школе.

3. мај 1991.

Нове
топле
леје

Повртарска
бригада у Рудни,
којом руководи
Никола Томић,
отпочела је изградњу
топлих леја за
производњу расада
поврћа.

21. јануар 1985.

ВРЕМЕПЛОВ

Пројекти жупаније Тимиш, на
вечитој листи чекања

Недостатак читања штети
здрављу

„У последњих 20 година број младих оболелих од мултипле
склерозе, периферне неуропатије и Паркинсонове болести је у
константном порасту“, опомиње председник Румунске
неуролошке асоцијације Дафин Мурешан. Доктор истиче да су
главни разлози седентаризам, стрес на радном месту, мањак
слободног времена, неправилна исхрана, а „нарочито
недостатак когнитивне активности, то јест читања, која је од
пресудног значаја за правилан  развој било којег детета“. Др
Мурешан на крају скреће пажњу да се читање не сме
поистоветити са гледањем телевизије, које штети когнитивним
функцијама, те према томе шкоди здрављу.

У последње време
Темишварцима, а посебно
„тимишком бирачком телу“, се
„нуде“ објашњења кашњења
планираних пројеката важних
по жупанију. Да ли су разлози
политичке природе, економске,
да ли је посреди небрига
одговорних у Темишвару или
Букурешту, неспособност
изабраних који су на сва уста
тврдили да знају шта је
радити, корупција, тек од свих
обећања домаћих политичара
свих боја и партија у
предизборној кампањи од пре
годину и по, остварило се

једно велико ништа. У
државној каси пара има за
свакога, једино не за једног
од најважнијих „пуњача“ те
исте касе. Битно је да су
плате порасле и да је
економија на све чвршћим
ногама. Градоначелник
Темишвара Николаје Робу  је
упутио апел Букурешту да
престане са игнорисањем
тимишке жупаније и најзад
пошаље новац за наставак
пројеката битних како за
жупанију, тако и за Румунију.
Одговор још није стигао, а
када ће не знамо.
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Дара ПАУЉЕВИЋ
професор у пензији

ДЕЦА СУ РАДОСТ И СРЕЋА
• Могу рећи да је рад са децом за мене био разонода, уживање и лична

сатисфакција. Зато сада када размишљам о позиву који сам изабрала од кад
знам за себе, сигурна сам да је онај прави и ако би требало поново да

бирам, исто бих изабрала. Мислим да сваки родитељ може то да разуме.
Деца су деца. Умеју и да те наљуте, и да те насмеју, да буду несташна, али

живот без њих је празан. Стигла сам до пензије, а са њима, у њиховом
друштву никада нисам осетила своје године. Они ти прилазе искрено,

отворена срца, са осмехом својственим њиховом узрасту, шире позитивну
енергију, а истовремено најбољи су критичари •

• Овај крај школске године у Српској
гимназији „Доситеј Обрадовић“ био је за
Вас посебнији, јер сте од овог лета
званично у пензији. Како се данас
односите на све ове године у настави?

Од детињства сам сањала да постанем
професорка, угледала сам се на своје
наставнике који су били поштовани, цењени,

прави интелектуалци. Никада нисам ни
помислила каква им је плата. Прво радно
место, као наставник српског језика, било је
у Рекашу. То су били допунски часови после
обавезне школске наставе, факултативни.
Иако сам била на почетку каријере, без
искуства, схватила сам да је потребно
заинтересовати децу за такве часове.
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Причала сам им приче, учила их српске
песме и игре. Они су рецитовали,
припремали приредбе, народне игре,
сценете. Успела сам у томе и то ме је
охрабрило и дало подстрек за још веће
залагање.

Од 1984. године добила сам још неколико
часова у тадашњој Филолошко-историјској
гимназији у Темишвару, а истовремено
постала и разредна старешина.

• Чега се посебно сећате из тог
периода?

Сећам се многих згода и незгода, дечијих
несташлука тога времена. Желим само да
напоменем и истакнем нешто посебно, да
сам баш ових дана присуствовала састанку
те прве моје генерације ученика, а
истовремено испратила последњу генерацију
апсолвената у својој каријери.

Трудила сам се да на најбољи начин
одрадим свој посао, укључила сам се и у
ваншколске активности, а нисам занемарила
ни своје усавршавање. Па сам тако редовно
полагала испите за дефинитивну наставу, II
степен, I степен, похађала програме за
стручно усавршавање како у Румунији, тако

и у Србији за српски језик, а за руски језик
у Москви. Такође, похађала сам и курс за
менаџмент. И сав мој труд уродио је плодом.
Низали су се током година добри резултати
мојих ученика, освајали су награде на
разним такмичењима и конкурсима.
Добитница сам више награда, признања,

одликовања, диплома. Редовно сам била
члан комисија како на жупанијском тако и на
националном плану, коаутор уџбеника као и
оцењивач уџбеника у оквиру Министарства
наставе.

• Били сте и директорка Српске
гимназије „Доситеј Обрадовић“. Какве су
то године биле?

Именована сам за директорку Српске
гимназије „Доситеј Обрадовић“ у Темишвару
1999. године. Био је то тежак, нимало
захвалан посао.
Као стручњак,
трудила сам се
да запослим
младе
талентоване,
професионално
припремљене
наставнике.

Тада је
први пут

Са својом првом генерацијом ученика
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Гимназија могла да организује конкурс за
запошљавање што је код неких наставника
изазвало незадовољство, па први кривац је,
зна се, директорка.

Као жена трудила сам се да улепшам
гимназију, да обезбедим материјалну базу да
бисмо имали и ми и ученици боље и лепше
услове за рад. Уз помоћ родитеља,
спонзора, а касније и Фонда светске банке
отпочели су радови на згради гимназије. Ту
је дошло до мањих сметњи у настави због
простора. По природи сам перфекциониста
и склона сам критици.

У таквој ситуацији, више сам критиковала,
него што сам хвалила, јер кад се догађаји
брзо одвијају, не гледамо шта је урађено
добро већ оно што није. Планем брзо и
директно кажем, што може да увреди
саговорника, али нисам злонамерна и

осветољубива.

• Када
Вам је
било
најтеже?

Најтеже
у животу
ми је
било
када сам
пре пет

година
изгубила

свог
животног

сапутника,
који је увек

био уз мене па
и онда када сам

као директорка
радила само

за школу и занемарила породицу, нарочито
што је изненада нестао и после њега остала
је приватна фирма, са свим проблемима.
Преузела сам и ту одговорност и дужност, а
ни школу нисам напустила.

• А када Вам је било најлепше у
животу?

Деца су моја радост и срећа. Могу рећи
да је рад са децом за мене био разонода,
уживање и лична сатисфакција. Зато сада
када размишљам о позиву који сам
изабрала од кад знам за себе, сигурна сам
да је онај прави и ако би требало поново да
бирам, исто бих изабрала. Мислим да сваки
родитељ може то да разуме. Деца су деца.
Умеју и да те наљуте, и да те насмеју, да
буду несташна, али живот без њих је
празан. Стигла сам до пензије, а са њима, у
њиховом друштву никада нисам осетила
своје године. Они ти прилазе искрено,
отворена срца, са осмехом својственим
њиховом узрасту, шире позитивну енергију, а
истовремено најбољи су критичари. Све је
то била конструктивна критика, у жељи да
буде боље.

Неки су то схватили као личну увреду.
Иако су нам намере добре, ништа није
перфектно, па ни ми.

• Слободог времена ћете од сада
имати на претек. Како ћете га проводити?

Волим српску песму и српску игру, била
сам члан АКУД „Младост“, друштва „Слога“
под управом проф. Т. Ђурића, црквеног хора,
волим и да запевам и да заиграм, па зато
радо одлазим у мој родни Мачевић, кад год
се за то укаже прилика, када је неко
весеље, слава, свадба, крштење...

Волим природу и цвеће. Гајим цвеће на
мојој тераси и у малој башти. Волим
путовања. Учествовала сам на стручним
усавршавањима у Београду, Дубровнику,
Загребу, Москви... Посетила сам Грчку,
Норвешку овог пролећног распуста била сам
на путовању и посетила више градова у
Италији, Француској, Шпанији. Жеља ми је
да посетим и Санкт-Петербург а да видим и
друга места која до сада нисам имала
прилику.

Љубинка Перинац Станков
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ЛЕГЕНДА О ГАВРИЛУ ПРИНЦИПУ

Родио се у месту Обљај код Босанског
Грахова у јуну 1894. године. Био је један од
деветоро деце скромне породице Принцип,
а као мали оболео је од туберкулозе. Био је
ученик Трговачке школе у Сарајеву, а потом
и гимназије, из које је у шестом разреду био
избачен због веза са неком противаустријс-
ком организацијом.

ПОРЕКЛО ПРЕЗИМЕНА
Многи се питају одакле Србину презиме –

Принцип?! По речима Мише Уроша и Јове
Дмитровића, породица Принцип се у Грахов-
ско поље, у село Обљај, доселила са друге
стране Динаре, из села Полаце код Книна. А
на Полацу су дошли почетком 18. века из
Грахова црногорског и звали се Јовићевићи.
На Полаци променише презиме у Чеко, јер
су радили у турској служби као граничари —
најамници и, по обичају, сачекивали пролаз-
нике. По причама старијих Принципа, тако и

добише презиме Чеко. (У прилог овоме иде
и податак да и данас има доста Чека на
Полаци).

Почетком прошлога века, кад су се
преселили у Обљај, добили су презиме
Принцип по извесном Тодору који је био
силовит, плаховит и виђен човек. А такав
Тодор је, у раскошној народној ношњи и на
белом коњу, долазио у Книн. Стога га
назваше “босански принц” или “принц од
Босне”. И тако надимак постаде презиме. И
мушки чланови породице Принцип су
учествовали у устанку 1875-1878. године.
Деда Гаврила Принципа, старина Јово, био
је у Главном штабу у Црним Потоцима,
заједно са братом Тодором.

ПРИПРЕМЕ ЗА НАПАД
У мају 1912. преселио се у Београд где је

наставио школовање, ступивши у везу са
тајном организацијом „Црна рука“. За време

О узроцима и последицама Првог светског рата се и дан данас увелико прича и
расправља. Једна од централних фигура тог периода је засигурно Гаврило

Принцип, босански Србин који је убиством престолонаследника Франца
Фердинанда покренуо необуздану лавину. Његов радикални поступак је био

изговор за избијање рата који је покосио милионе и милионе живота. Неки га
доживљавају као хероја и борца за слободу, а други као терористу. Родољуб,

српски националиста, Југословен, анархиста или све заједно? Ко је био Гаврило
Принцип, човек чији видовдански пуцањ у историју одјекује и после стотину лета?
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Првог балканског рата пријавио се у Српску
војску као добровољац, али је одбијен.
Наредне две године већину свог времена
проводио је с другим националистима у
планирању уједињења БиХ и Србије.

Када је објављено да ће надвојвода
Франц Фердинанд наследити престо Аустро-
Угарске, те да ће посетити Сарајево у јуну
1914, Драгутин Димитријевић, шеф
обавештајне службе у српској војсци и вођа
Црне руке, послао је три човека - Гаврила
Принципа, Трифка Грабежа и Недељка
Чабриновића у
Сарајево да
изврше атентат.
Сваком је дао
пиштољ, две
бомбе и малу
количину
цијанида. Наиме,
било им је
наређено да
изврше
самоубиство
након напада.
Гаврило Принцип
и Трифко Грабеж
су боловали од туберкулозе и били су
свесни да неће још дуго поживети, те су
стога били вољни да положе живот за
постизање политичког циља - независност
Босне и Херцеговине од Аустро-Угарске. По
доласку у Сарајево завереници су се
придружили осталим учесницима завере:
Мухамеду Мехмедбашићу, Данилу Илићу,
Васи Чубриловићу, Цвијетку Поповићу, Мићку
Јовановићу и Вељку Чубриловићу.

КО ЈЕ СТАЈАО ИЗА ЗАВЕРЕ?
Наивно је мислити да један атентат може

покренути светски рат до тада невиђених
размера. Геополитичка позадина је била
доста комплексна: Немачка је настојавала
да освоји изгубљене колоније, ривалство
између Француске и Енглеске за превласт у
Европи је расло, постојао је заједнички
непријатељски став према захтевима Немач-
ке за повраћај колонија, мали народи су

тражили осамостаљење, гранична питања
Немачке, Италије и Турске са суседним
земљама су била нерешена, итд. Дакле,
само убиство Фердинанда је било, по
речима Слободана Маричића, каписла или
варница која је запалила пламен рата.
Гаврило Принцип је без сумње био
завереник и члан тајне организације “Млада
Босна”, аутентичне српске патриотске
омладине у окупираној Босни. Ову дружину
је штитила и помагала српска тајна
организација “Црна рука” са паролом

“Уједињење или
смрт”, која је
била заједничка
за активисте који
су тежили
уједињењу
југословенских
народа.

Тадашњи мајор
српске војске на
челу завереника
који су убили
Краља
Александра
Обреновића и

Краљицу Драгу, бивши комита и четник
Драгутин Димитријевић “Апис”, био је на
челу ове организације од оснивања 1903.
године, заједно са официрима Цигановићем
и Танкосићем. Са њима је 1912. године
предводио групу комита, која је на
територији Јужне Србије, како се тада звало
Косово и Метохија и делови Македоније, који
су били под окупацијом Турске, вршила
ликвидације виђених Турака, правила
саботаже, рушила мостове и подметала
пожаре уносећи пометњу пред рат са
Србијом. После успеха у рату 1912. године
Апис, неустрашиви борац и несумњиви
лидер, постаје генералштабни потпуковник и
шеф обавештајне службе Српске војске.

Оптужбе Немачке и Аустроугарске на
рачун Србије да стоји иза атентата на
Фердинанда су дакле биле основане, јер су
Гаврило Принцип, Недељко Чабриновић и
Трифко Грабеж примљени у мају 1914. у
организацију “Црна рука”, положивши
заклетву пред Аписом и другим вођама.
Такође, постоје основане сумње да је и
Русија била обавештена о атентату још пре
два месеца, а и сами Аустријанци су
сумњали да се нешто мутно спрема у
Сарајеву. Франц Фердинанд, који је био

У затвору је Гаврило написао ове
стихове:

“Тромо се вријеме вуче,
И ничег новог нема,
Данас је као јуче,
Сутра се исто спрема”
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омражен чак и од неких Немаца и
Аустријанаца, игнорисао је сва упозорења и
одлучио да ипак дође за Видовдан у Босну.

САРАЈЕВСКИ АТЕНТАТ
У суботу, 28. јуна 1914. престолонаслед-

ник и његова жена су возом стигли у
Сарајево. Генерал Оскар Поћорек, гувернер
провинције
Босне и
Херцеговине,
чекао их је
на станици
како би их
одвео на
пријем у
Градску
већницу. У
првом
аутобомилу
возили су се
Фехрим
Ћурчић,
сарајевски
градоначелник и др. Герде, начелник
полиције. Франц  Фердинанд и супруга
Софија били су у другом аутомобилу са
Оскаром Поћореком и грофом вон Харахом.
Кров аутомобила био је
спуштен како би окупљена
маса људи имала што
бољи поглед на угледне
госте. Неколико
припадника Црне руке
чекало је дуж руте којом је
било предвиђено да прође
свечана поворка. Сваком
од њих је било наређено
да убије надвојводу када
дође до места где се
налазе. Први завереник
Мухамед Мехмедбашић, који је стајао испред
зграде Аустро-мађарске банке, није пуцао
када је наишло возило. Касније је на суђењу
изјавио како је испред њега био полицајац,
те се бојао да ће га ухапсити пре него што
испали хитац. Наредни атентатор је био
Недељко Чабриновић. Око 10:15 бацио је
бомбу на Фердинандово возило, али шофер
који је видео како нешто лети према колима
убрзао је, те је бомба експлодирала испод
точкова наредног аутомобила. Тада су
озбиљно рањене две особе које су се
налазиле у возилу иза војводиног. Шрапнели
бомбе погодили су и десетак посматрача.

Након што је бацио бомбу, Чабриновић је

прогутао цијанид и скочио у реку Миљацку.
Међутим, четири човека су га следила (међу
којима и два детектива) успевши да га
ухвате. Отров није деловао, те је одведен у
полицијску станицу. Након покушаја
атентата, возач Франц Урбан возио је веома
брзо поред осталих завереника, тако да они
и нису покушавали да нападну надвојводу.

Након
званичног
пријема у
Градској
општини,
престолона-
следник се
интересовао
за стање
рањеника.
Када су му
рекли да се
још налазе у
болници,
настојавао је
да их посети.

Припадник свите, барон Морсеy је рекао
како би то могло бити опасно, али је Оскар
Поћорек (који је био одговоран за сигурност
краљевског пара) одговорио: „Зар ви

мислите да је Сарајево
пуно атентатора?“ Како би
био што сигурнији да ће
надвојвода стићи до
болнице, Поћорек је
одлучио да заобиђе
центар, али је заборавио
да то саопшти возачу, који
је у улици Фрање Јосифа
скренуо десно. У то време
на углу је стајао Гаврило
Принцип. Гувернер је рекао
шоферу да иде погрешним

путем, а када је овај успорио и убацио у
рикверц, Принцип је извукао пиштољ,
приближио се и испалио неколико хитаца.
Надвојвода је погођен у врат, а
надвојвоткиња у абдомен. Принципов метак
је пресекао вратну жилу своје жртве, али је
он пре издахнућа повикао: „Софија, драга
моја! Софија, драга моја! Немој умрети!
Преживи због наше деце!“ Возач их је
одвезао у Конак, гувернерову резиденцију,
али су убрзо подлегли ранама.

ХАПШЕЊЕ И СМРТ
Након што је извршио задати циљ,

Принцип је уперио пиштољ у себе, али су га
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људи спречили да изврши самоубиство.
Убрзо су стигли и двојица полицајаца који
су га ухапсили. Према важећем закону за
малолетне особе (испод 21. године),
атентатори нису могли бити осуђени на
смрт, тако да су добили по 20 година
затвора.

Гаврило је умро 28. априла 1918. (у 24.
години живота) од туберкулозе у затвору
тврђаве Терезин у Чешкој. Три године
касније његово тело је пренесено у Сарајево

Славомир Гвозденовић
ГАВРИЛО ПРИНЦИП СРБИМА,

 НА ВИДОВДАН

Оче наш, који јеси
и који ћеш бити,

док је ове земље
и овога века,
пуцањ треба
добро припремити;
да слободан бљесне:

кажипрсте, чекај.

Нека после
срце ми избију,
сужњу ових гора

и крвавих река!
моје око

гледа у Србију,
докле будим метак

заспалога века.

Какав Беч ли,
какав царски метар,

овај метак казан
смоле прочишћује

док расеца
црног кола ветар.

У Србији овај пуцањ
има да се чује!

И када ми буду
заклатили бисту,

на мој народ кад се
Европа раздере,

ја ћу миран, брате,
           почиват у чисту.

У име синова
и васкрсле вере.

(Темишвар - манастир Златица,
о Видовдану 2014)

и сахрањено у заједничку гробницу
атентатора Младе Босне. За време
Краљевине Југославије на месту атентата
постављена је спомен-плоча која је
успостављањем НДХ била склоњена. У
социјалистичкој Југославији плоча је
враћена, да би оснивањем самосталне
Босне и Херцеговине поново била уклоњена.
Сада постоји нова спомен-плоча, али
измењеног садржаја.

ТРАГИЧНА СУДБИНА ПОРОДИЦЕ
ПРИНЦИП

Породица Принцип доживела је тужну
судбину. Хрвати су 1941. године убили
Гавриловог брата Нику, доктора у Чапљини.
Синовац Слободан Принцип-Сељо, коме је
Гаврило дао име кад се родио, умро је на
Романији од тифуса, а комунисти су га
посмртно прогласили партизанским херојем.
Отац Петар је умро 1939. године, а мајка
Марија је Други светски рат провела у
избеглиштву у Книну. Умрла је у јесен 1945.
Син Гавриловог брата од стрица Илије,
Вукосав, погинуо је као митраљезац код
војводе Момчила Ђујића 1944. године на
Грачацу.

Историчар Веселин Ђуретић  тврди да је
крајем 1942. године партизански одред који
је носио назив „Гаврило Принцип“ спалио
кућу Принципове мајке Марије, која је била
крива што је под свој кров пре тога примила
борце Динарске дивизије војводе Ђујића.
Старица је призор немо посматрала, скрхана
болом за Гаврилом и за другим сином
Николом, лекаром, којег јој годину дана пре
тога заклаше усташе. Док је ојађена мајка
седећи на једној клупици туговала, са
згаришта њеног дома чуо се пркосни пој
граховских девојака: „Ој Грахово Принципово
крило, ти си увјек само српско било“.

Написао и припремио:
Горан Мракић
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Поздрављајући присутне, генерални
конзул Лазар Манојловић је истакао да је
одржавање ове традиционалне културне и
туристичке манифестације у функцији јачања
пријатељских и културних односа са
Румунијом, у чему град Вршац има посебно
значајну и веома активну улогу.

Присутнима су се обратили директор
Фестивала Олга Петров, члан Општинског
већа Вршца, Александра Панић и Татјана
Вукелић, члан организационог комитета
Фестивала. Говорници су нагласили да овај
међународни фестивал чува и негује оно што
је највредније у богатом фонду народних
игара и песама. На презентацији је било
речи о програму и садржају фестивала, о
наступима бројних ансамбала из Србије,
Румуније, Словачке, Грчке, Хрватске, САД,
Мексика, Босне и Херцеговине, Турске,
Индонезије итд. Упоредо, организоваће се и
друге манифестације као што су „Етно
сајам“, „Изложба тканица“, изложба „Апотека
на степеницама“ итд. Г.Г.П.

ПОСЕТА ИЗ БЕОГРАДА
Полазници Дипломатске академије

Министарства спољних послова Републике
Србије  посетили су 8. јула Темишвар, где су
се састали са генералним конзулом Л.
Манојловићем, који им је одржао краће
предавање о раду и функционисању српских

дипломатских конзуларних представништава
и билатералним односима са Румунијом.
Након пријема код префекта жупаније
Тимиш, полазници су обишли и седиште
Савезa Срба у Румунији, где су их дочекали
председник Огњан Крстић и посланик
Славомир Гвозденовић, а Љубомир
Степанов им је укратко причао о историјској
прошлости и тренутном стању Срба у
румунском Банату. Гости из Београда су у
наставку посетили Српску гимназију „Доситеј
Обрадовић“ и Викаријат Српске православне
цркве у Темишвару, где су имали прилику да
чују предавање о присуству и улози СПЦ на
овим просторима. Г.М.

ОБНОВА КЕТФЕЉСКЕ ЦРКВЕ
Црквени одбор српске православне цркве

из Кетфеља и месни парох, протонамесник
Благоје Чоботин, донели су одлуку да
започну радови на санацији и уређивању
православне цркве поводом предстојеће
прославе 270. годишњице постојања
светиње у месту, која ће се обележити 2016.
године. Радови у и око цркве почели су пре

неколико недеља, а недавно су завршени
зидарски радови, које је добровољно обавио
Ђурица Ђурђев. До сада је офарбан лимени
део торња, део зида је преуређен и
офарбан, а почело је фарбање лименог
крова. У наредном периоду следи
уређивање олтара и преостале спољне
оправке. За предстојеће радове део
финансијских средстава обезбеђен је од
стране Општине Варјаш, којој село Кетфељ
припада. М.Т.

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ
„ВРШАЧКИ ВЕНАЦ“

У понедељак, 7. јула, у летњој башти
Генералног конзулата је у присуству
темишварских медија, као и представника
организатора седамнаестог Међународног
фестивала фолклора „Вршачки венац”,
одржана конференција за новинаре поводом
предстојеће смотре ове манифестације која
ће се одржати од 11. до 15. јула.
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У седишту Савеза у Темишвару, у суботу
5. јула  2014,  с почетком у 11 часова,
одржана је седница Руководећег савета
ССР.

Седницом је  председавао Огњан Крстић,
а у президијуму су били: Славомир Гвозде-
новић, посланик у Румунском парламенту и
потпредседници: Драган Воштинар и Славо-
љуб Аднађ.

На седници је било присутно 29 чланова
Руководећег савета ССР, тако да је
установљен кворум, те је после усвојеног
Записникa са прошле седнице РС од 5.
априла, изгласан дневни ред са следећим
садржајем: Усвајање тромесечног календара
културне и издавачке активности (август,
септембар, октобар 2014); Анализа
активности ССР - приходи и  расходи, за
период јануар-јун 2014. и ребаланс буџета;
административно-организациони проблеми и
Разно.

За следеће тромесечје у блоку су изгла-
сани следећи предлози активности ССР.

За месец август, то су следеће манифес-
тације: Наставак кампова фолклора у
Базјашу, Златан котлић у Старој Молдави,

СЕДНИЦА РУКОВОДЕЋЕГ САВЕТА ССР
КУД „Дунав“ из Свинице на Фестивалу
бостана у Готлобу, Дани Преображења Срба
на Дунаву и Књижевно-ликовна колонија у
Темишвару, Духовни кампови у Шенђурцу и
Бездину, Наградна екскурзија у Србији за
олимпијце матерњег језика „Упознај матичну
Србију“, КУД „Коло“ из Арад Гаја, на
„Празнику новог хлеба“ у Печки, Фестивал
смокви у Свиници, Јесењи обичаји наших
предака – „Ракијада“ у Великом Сенпетру,
Гостовање Старомолдаваца у Руском Селу,
Фестивал „Про етника“ у Сигишоари, КУД
„Свети Сава“, Велики Семиклуш на
Фестивалу фолклора у Кањижи, Симпозијум
„Бранко Радичевић“ у Темишвару.

За месец септембар усвојени су следећи
предлози акција: Турнир у одбојци и
културно-уметничка приредба у Соки, Прозор
у будућност у  Белобрешки, Симпозијум
„Арадска тврђава - логор за депортоване
Србе током Првог светског рата“ у оквиру
Дана културе Срба у Араду, Tурнир у брзом
шаху у Темишвару, Кампови фолклора у
Базјашу, “Дињашанско посело” у Дињашу,
Дани Доситеја у Српском Семартону, Дан
пољопривредника у Ченеју, Фестивал

IZ AKTIVNOSTI SSR
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фолклора „Маратон песме и игре“, Дан
културе у Решици, Дани духовности у
сарадњи са Српском православном
Епархијом темишварском, Сусрети културе у
Дети, КУД „Свиница“ на Културним
сусретима у Поречкој долини, Мала
Госпојина – 100. годишњица црквеног хора у
Фенлаку и освећење уређеног седишта МО
ССР.

За октобар месец изгласано је осам
предлога, а то су: Дани културе Срба у
Букурешту, Дан културе Срба у Љупкови,
Сусрети кружока „Крила“ и Сусрети писаца
са границе, Саветовање наставника у Те-
мишвару, КУД „Дунав“ Свиница на  Међуна-
родном фестивалу фолклора у Бору, Дан
библиотеке „Никола Гавриловић и Дан кул-
туре у Старој Молдави, Међународни научни
скуп у сарадњи са Катедром за Србистику у
Темишвару, Сусрети ђака са Нере у
Соколовцу.

Златиборка Марков је пред присутнима
изнела и предлоге за штампање књига у
наредном периоду, који су у блоку изгласани,
а то су: Реферати са симпозијума
“Црњански у Темишвару“, Избор песама у
преводу на румунски Ивана Негришорца и
часопис „Књижевни живот“.

Под тачком - Анализа активности ССР -
приходи и  расходи, за период јануар-јун
2014. и ребаланс буџета, председник ССР,
Огњан Крстић, је обавестио присутне о
трошковима и акцијама ССР. Од 49 акција,

10 акција није одржано, већином због
поплава у Србији. Председник је скренуо
пажњу на одговорност финансијске
деконтације, одговорност приликом
коришћења кампова и предавање на време
фундаментовања активности ССР. Огњан
Крстић је прочитао анализу активности ССР
за првих шест месеци и констатовао да
нема потребе за ребалансом буџета.

Под тачком административно-организа-
ционих проблема скренута је пажња при-
сутнима да попуне обрасце са личним
подацима за постављање на сајт ССР као и
предавање ситуације чланства.

Под тачком разно, посланик Славомир
Гвозденовић говорио је о својој активности у
Румунском парламенту, о редовним сусре-
тима са министром образовања, сусретима
са премијером Румуније, о ситуацији наставе
на српском језику која је пред гашењем и о
потреби да се наставници мобилишу и
одговорније раде свој посао. По истој теми
уџбеника и професора српског језика који се
недовољно залажу, надовезали су се и
универзитетски професор са темишварске
Катедре Србистике, Миља Радан, као и
професорке у пензији Иванка Пантић и
Јаворка Јоргован.

На крају седнице Огњан Крстић је инфор-
мисао присутне о молби Општине Соколо-
вац да користи просторије Савеза у Соко-
ловцу за своје активности док у Општини
трају радови на рехабилитацији зграде.
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Рођење Светог Јована Претече и
Крститеља, у нашем српском народу познат
као Ивандан, Српска православна црква и
њени верници
славили су
прошлог
понедељка, 7.
јула. Празнично
и весело било
је и ове године
приликом
одржавања
рудњанске
храмовне
славе. Славску
литургију, са
почетком у 17
часова у
присуству
овогодишњих
кумова,
парохијана и
њихових гостију,
служили су
протојереј-
ставрофор др
Бранислав
Станковић,
прота Васа
Жупунски,
месни парох
рудњански,
јереји Милан
Миоковић и
Дина Чоков,
Миливој Горник,
монах Никон Корићанац и румунски
свештеници отац Корнел из Парца и отац
Кристијан из Карпиниша. Овогодишњи
кумови Дејан, Мaрјана, Санела и Драган
Петров побринули су се да све буде како то

РУДЊАНИ ПРОСЛАВИЛИ
 ИВАНДАН

наша српска традиција налаже приликом
одржавања рудњанске храмовне славе, а на
дар су поклонили одежду. Кумство за

наредну годину
и славску ружу
прихватио је
Александар
Деђански.
Пригодну
славску беседу
пред кумовима
и верницима
изговорио је
протојерej-
стафрофор
Бранислав
Станковић.
Након свечаног
чина резања
славског
колача,
Рудњани су
заједно са
својим гостима
присуствовали
народном
весељу које се
одржало у порти
српског
православног
храма. За добро
расположење
свих присутних
свирао је ОК
бенд из
Темишвара у

саставу: Марко Банду, Бојан Лазаров,
Себастијан Струца Чолаковић, Саша Панић
и вокални солиста Мики Нешин.

Миодраг Тодоров
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HRAMOVNE SLAVE

Српска православна црква и верници
прославили су у понедељак, 7. јула,
Ивандан - хришћански празник којим се
обележава рођење Светог Јована
Крститеља. У кетфељском православном
храму је са почетком у 10 часова одржана
света литургија коју су служили: умировљени
протојереји-ставрофори Мирослав Стојков из
Темишвара и Миосав Гинђилов, родом из
Кетфеља, протонамесници Душан Кључар и
Благоје Чоботин, иначе кетфељски синови.
Пригодну беседу и топли поздрав
присутнима у храму изговорио је прота
Миосав Гинђилов. Након заамвоне молитве
извршен је трократни опход око светог
храма са читањем прописаних јеванђељских
зачала. На крају обављен је и помен свим
приложницима, свештенослужитељима и
свим уснулим верницима кетфељског храма.
После завршене свете литургије присутни
домаћини и гости задржали су се у кратком
дружењу, након чега су свештеници
послужили ручак код овогодишњег кума,
породице Сафета Јовичина. Поподне, у 17
часова, почело је свето вечерње
богослужење, а служили су гости
свештеници, који су за ту прилику пристигли:
протојереј-ставрофор Маринко Марков,
архијерејски заменик, јереји Рада Арсин и

ПРАЗНИЧНО У КЕТФЕЉУ
Василика Саука, месни румунски свештеник,
као и већ поменути отац Душан Кључар,
иначе сви кетфељски синови. После
вечерња уследио је чин резања колача којег
су свештеници пререзали заједно са
овогодишњим кумовима Сафетом и
Кристином и свим члановима породице
Јовичин. Прота Маринко Марков дирљивим
речима поздравио је све присутне, пренео
благослов  Његовог Преосвештенства,
владике Лукијана, и духовним речима
поткрепио веру у душе присутних. Месни
парох Благоје Чоботин на крају је све
поздравио и свима захвалио, а славску ружу
предао је будућем куму Дарку Субину и
његовим родитељима, Вери и Миши.
Уследила је затим приредба у месном Дому
културе кетфељске и варјашке деце, која су
у кореографији и под упутством учитељица
Вере Субин Ћирић и Наде Мачан Ћирић
извела сплет српских и румунских банатских
игара. После овог културно-уметничког
програма народно весеље се наставило, а
за добро расположење побринуо се
оркестар Лазе Весића који је пратио вокалне
солисте Мирјану Јовичин, Михаелу
Јанкуловић и Душана Бељина.

Миодраг Тодоров
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Овогодишње четрнаесто издање Светског
првенства у банатским шорама одржало се у
Томашевцу, Република Србија, од петка 4.
јула до недеље 6. јула. Десет тимова са
подручја Баната учествовало је на овом
спортском такмичењу, које организује
Друштво за одржавање банатских шора
Томашевац, а међу њима и екипа из
Румуније састављена од чланова КУД
„Свети Никола“ из Радимне. Предвођени
учитељем и уметничким руководиоцем
друштва Томиславом Поповићем, екипа из
Радимне је већ пети пут заредом учесник
ове јединствене културно-спортске
манифестације, која има за циљ очување
банатских шора, традиционалне старе
чобанске игре. Једна од новина турнира
била је и одржавање такмичења за јуниоре
на којем су учествовали тимови из Маријева,
Чоке, Орловата, Самоша и Јарковца. Током
три такмичарска дана турнир сениора
одвијао се на главном и фудбалском терену.
У А групи су након жреба биле сврстане
екипе: Чока, Све звезде Мокрин, Мамути
Кикинда, Орлови Орловат и Лале Бела
Црква. Екипа КУД „Свети Никола“ из
Радимне, коју су сачињавали дечаци и

РАДИМЦИ НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ
У ШОРАМА

младићи узраста од 14 до 25 година, њих
двадест и шест, такмичила се у врло тешкој
и изједначеној Б групи заједно са тимовима
који су до сада неколико пута били
победници такмичења: Маријево Томашевац,
Бећари Нови Сад, Ђилкоши Панчево и
Шајкаши Жабаљ. После узбудљивих борби
по групама наши Пољадијци су одиграли
утакмицу за пласман од петог до шестог
места. Иако су Радимци изгубили од бивших
првака екипе Орлова из Орловата, добро су
се показали, а треба истаћи да им је ово до
сада најбољи пласман на Светском
првенсту у банатским шорама. Након
одлучујућих мечева, прво место освојио је
после тринаест година тим из Чоке. Циљ
ове спортске манифестације је да се
некадашња банатска чобанска игра отргне
од заборава, популарише код младих и
опстане. Велике заслуге за то припадају
групи ентузијаста, пошто су шоре, једини
аутентични банатски тимски спорт на
територији Балкана. Дружење свих учесника
одржало се у вечерњим часовима уз богату
трпезу, рок концерт и журку која је трајала
до зоре.

Миодраг Тодоров
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Наше Академско културно-уметничко
друштво „Младост“ гостовало је прошле
недеље 5. и 6. јула, на Међународном
фестивалу фолклора „Plaiurile Mioriţei“, који
се од прошле године одржава у оквиру Дана
Општине Фокшањ.

Младосташи су позив за гостовање на
овој манифестацији добили од стране
управе ФА „Цара Вранчеј“. Поред АКУД-а
„Младост“, на Фестивалу, међународног и
мултикултуралног карактера, учествовали су
још и представници Мађара и Украјинаца,
као и друштва из Грчке, Турске и Републике
Молдавије.

Програм манифестације отворен је
дефилеом културно-уметничких друштава.
Многобројна публика је будно пратила
колону учесника, у шареним и различитим
народним ношњама, која је продефиловала
Тргом уједињења, где се тог дана одржала
главна манифестација.

АКУД „Младост“ се на Фестивалу, првог и
другог дана наступа, представилo у
најбољем светлу као и увек. Темишварци су
на сцену изашли са сплетом српских песама

АКУД „МЛАДОСТ“ НА МЕЂУНАРОДНОМ
ФЕСТИВАЛУ ФОЛКЛОРА У ФОКШАЊУ

и игара из Војводине у кореографији
Милорада Лонића и под уметничким
руководством Сретка и Сенадина Крстића.
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 центру
Фокшања. Свим друштвима после наступа
додељене су захвалнице и плакете за
учешће.

Све у свему, Темишварци су тих дана
дочарали у Фокшању лепоту српске песме и
игре и одушевили публику својим
извођењем.

На овогодишњем Фестивалу била је
јединствена прилика да се види и сагледа
како је очувана богата културна баштина
националних мањина, коју млада друштва
мањинаца негују далеко од родног краја. А
после приредби уследиле су вечере и
дружења где су се гости и домаћини
веселили до касно у ноћ.

Горан Гога Пантин
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На релацији Темишвар-Манастир Базјаш-
Соколовац, у периоду 16 - 18. август,
организује се Међународна манифестација
„Дани Преображења Срба у Румунији“.
Тим поводом биће приређене  ликовне
изложбе, књижевни сусрети, симпозијуми,
културне приредбе, а ове године специјалан
гост једне од најзначајнијих књижевних
манифестација у расејању биће библиотека
града Чачка са „Дисовим пролећем“.

У оквиру манифестације у Манастиру
Базјаш, задужбини Светог Саве, у присуству
Владике Лукијана и српског свештенства и
неколико хиљада верника,  биће уручена
традиционална књижевна награда „Велика
базјашка повеља“.

Петочлани жири за додељивање овог
високог признања састављен од српских
књижевника из Румуније једногласно је

одлучио да Велика базјашка повеља за ову
годину припадне Ивану Негришорцу, песнику,
теоретичару, књижевном историчару,
универзитетском професору и уреднику,
председнику Матице српске, за вредно
песничко дело и целокупан допринос српској
књижевности, као и за допринос чувању и
богаћењу српске културне и духовне
баштине на свим српским језичким
просторима.

Дани Преображења Срба у Румунији се
отварају у Темишвару, 16. августа, изложбом
посвећеном Дису и стогодишњици Првог
светског рата и српско-румунским песничким
сусретом, а завршавају се 18. августа
симпозијумом посвећеним српско-румунским
књижевним односима и уручивањем Велике
базјашке повеље у Манастиру Базјаш.

ВЕЛИКА БАЗЈАШКА ПОВЕЉА
ИВАНУ НЕГРИШОРЦУ

KULTURA
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AKTUELNO

На жиро рачун ССР стигло је до сада
укупно 119.086 леја.

ПРИСТИГЛА ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ
У ССР

Мартин Олару, Николаје Попа, Калин
Тимок, Лијана Штефан, Маријана Питар,
Кармен Питар, Кармен Имбреску, Јон
Имбреску, Луминица Влежа, Лаура Ханћу,
Ноеми Хота, Бијанка Бутар,  Мадалина
Минеа, Андреја Динка, Корина Жула, Бане
Стефановић, Стефанија Јомић, Анка
Пијенеску, Еде Сабо, Хенријета Крачун,
Силвија Меда, Алина Крсток, Андрада

Прошле недеље су Огњан Крстић,
председник Савеза Срба у Румунији и Карол
Тот, председник фондације „Флекстроникс“
за југоисточну Европу били у једнодневној
посети Општини Крупањ. Повод посете је
био састанак са челницима Општине и да
на лицу места увиде које су потребе за
отклањање последица и санацију штете
изазване
катастрофалним
поплавама у
општини
Крупањ, јер
фондација
„Флекстроникс“
је на жиро рачун
ССР уплатила
наменски
Општини
Крупањ суму од
15.000 долара.

Делегацију из
Румуније
дочекали су
председник
Раде Грујић и
Предраг Марјановић, потпредседник
Општине Крупањ. У излагању председника
Општине Радета Грујића, Крупањ је у
поплавама према прелиминарној процени
претрпео штету од милијарду и
петстопедесет и три милиона динара, али то
није коначан износ, пошто су комисије још
увек на терену. До сада су тимови за

ПОСЕТА УГРОЖЕНОМ КРУПЊУ
процену штете обрадили 275 објеката, а
раде и комисије за процену штете на
путевима и другој инфраструктури. Према
његовим речима водовод је оспособљен и
Крупањ од пре неколико дана има воду за
пиће, али клизишта стално прете и сваки
час може доћи до прекида цевовода. Зато
ће од новчане помоћи фондације

„Флекстроникс“
бити извршена
куповина
канализационих
цеви за
поправку
уништеног
канализационог
система
Општине.

Председник
ССР Огњан
Крстић поручио
је домаћинима у
Крупњу:
„Солидарност и
наша грађанска
дужност је да

учинимо све што је у нашој моћи да
помогнемо. У ситуацији када је хиљаде
људи остало без својих домова, морамо да
учинимо све да пружимо помоћ онима којима
је она најпотребнија. ССР поред већ
донираних средстава и у наредном периоду
ће наставити са активностима у циљу
помоћи угроженима.“ Горан Гога Пантин

ПРИКУПЉЕНА ПОМОЋ ОВЕ СЕДМИЦЕ У
ОКВИРУ АКЦИЈЕ „ПОМОЗИ СРБИЈИ“

Соколеску, Дорина Пасаре, Роксана
Дијаконеску, Силвана Чорба

Мештани из Решице:
Ива Стојичевић, Марио Лекић, Разван

Шеларју, Ирина Шеларју, Данијела
Теодореску, Јулијан Ђорђевић, Андреј Хосу,
Георге Мандони, Кармен Гитера, Војка
Стерије, Адријан Шофони, Радојка Поповић

Материјална помоћ:
КД Колтерм Темишвар, особље Општине

Темишвар и гимназије Е. Унгуреану
Темишвар, Кристина Кржа.
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Духовне дечије кампове, који окупљају
децу српског порекла из четири жупаније у
којима живе Срби, организују заједно сваке
године Савез Срба у Румунији и Српска
православна епархија темишварска.

Прошле седмице од 30. јуна до 5. јула,
благословом Преосвећеног владике
темишварског ГГ Лукијана у манастиру
Базјаш у Соколовачком протопрезвитерату
организован је дечји веронаучни камп, који
је окупио децу соколовачког намесништва.
Њих су подучавали у духу православља и о
њима бринули за време једнонедељног
боравка у Српском културном центру „Свети
Сава“ крај манастира Базјаш поред Дунава,
наши свештеници: протојереј-ставрофор
Василије Плестић, архијерејски намесник
соколовачки, протојереј-ставрофор Жива
Мартиновић, парох свинички, протојереј Васа
Лупуловић, парох решички, протојереј
Мирослав Ђурковић, парох златички,
протонамесник Бошко Тикартић, парох
љупковачки, протонамесник Јоца
Живановић, парох луговачки, протонамесник
Перица Живановић, парох соколовачки, јереј
Сава Мареш, парох мачевачки, јереј Сава
Станковић, парох белобрешчански, јереј
Верољуб Гвозденовић, парох радимски, јереј
Душко Кључар, парох пожеженски, јереј
Дејан Жигум, парох дивићки, као и богослов
Миле Јанковић.

У разговору са протојерејем-ставрофором
Василијем Плестићем и протојерејем Васом
Лупуловићем, сазнали смо више детаља о
томе како се одвијала обука и настава за
полазнике кампа из Клисуре и Пољадије.
Похвално су свештеници говорили о деци
која су свакодневно за време служења

ДУХОВНОСТ КРАЈ ДУНАВА
литургије и вечерња активно учествовала уз
песму и одговарала на јектенија. Добро
осмишљен програм предавања од стране
свештеника соколовачког намесништва,
подстакао је полазнике да активно учествују
својом заинтересованошћу за питања и тако
сваку тему учине занимљивијом. Тако су се
предаване лекције након увода претварале у
живе разговоре, који су пробијали планирано
време.

Свакога дана деца су организовано
вежбала Апостоле, а било је времена
резервисаног и за утврђивање познатих
религијских песама. Осим часова веронауке,
полазници Духовног кампа били су упознати
и са вишевековном богатом историјом нашег
српског народа, учили су о историјату
манастира и слушали предавања о Светом
Сави. После завршених предвиђених
обавезних активности, у Духовном кампу је
остало много слободног времена које су
учесници кампа искористили за дружење,
боље упознавање и разноврсне игре. Када
су временски услови дозвољавали, дечаци
су играли фудбал или заједно са
девојчицама одбојку. Вечерње часове
одмора у Српском културном центру пре
поласка на спавање проводили су играјући
друштвене игре, али су и препричавали
разне дечје догодовштине. А будући да смо
у Петровском посту, посну храну за наше
малишане припремале су куварице Живка
Мојсеш и Живка Матеј.

Последњег дана кампа деца су се
исповедала и причестила уз наду да ће се
већина њих вратити и следеће године у
Дечји српски духовни камп крај Дунава.

Горан Гога Пантин

MA[TARIJA
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Прошле седмице у српском манастиру
Свети Ђорђе, крај реке Брзаве, боравила је
друга серија српске деце у оквиру Дечјег
духовног кампа у организацији Српске
православне епархије темишварске и Савеза
Срба у Румунији. Прошлонедељну серију
полазника Духовног дечјег кампа
сачињавали су малишани из Рудне, Малог
Бечкерека, Српског Семартона и Иванде.

Дочекали су их свештеници, који су
недељу дана боравили са децом и
подучавали их у духу православља,
протојереј Васа Жупунски, парох рудњански,
јереј Милан Миоковић, парох бечкеречки,
јереј Миливој Горник, парох семартонски и
иванђански, као и протосинђел Никон
(Корићанац) и монах Димитрије (Гуглета).

Деца узраста од седам до четрнаест
година из четири села брзо су се
прилагодила реду у кампу. Свакодневно је
испоштован дневни програм, па су неки
помагали у трпезарији, а други спремали
собе. Из разговора са свештеницима
сазнали смо да су девојчице и дечаци, њих
преко тридесет, свакодневно присуствовали
јутарњој и вечерњој молитви. Одговарали су
на јектенија, учили песме, појали, редовно
похађали часове веронауке које су сем
свештеника одржавали и ђакон Јосиф
Станковић, који је заједно са протојерејем-
ставрофором др Браниславом Станковићем,
архијерејским намесником темишварским,
посетио кампере.

Устаљено је да се за сваку групу деце

ЛЕТОВАЊЕ У СВЕТИЊИ СВЕТОГ ЂОРЂА
која бораве у Духовном дечијем кампу
манастира Свети Ђорђе организују
разноврсне активности, па је тако било и
овога пута. Пошто је већина деце која су
сачињавала ову групу кампера из мешовитих
бракова, организовани су часови
усавршавања српског језика, а за то се
потрудио неуморни професор Лазар
Поморишац, од кога су полазници кампа
имали прилику да науче неколико дечјих
песама, као и лепоте шаха. У слободно
време могли су уживати и у другим
активностима, као што су игре на травнатом
игралишту и разне радионице, за које су се
побринули професор Миодраг Грубачки,
Николета Власић и учитељица Милена
Горник. Професорка ликовног васпитања
Мира Поповић је и за ову групу кампера
одржала неколико корисних часова цртања и
упутила знатижељне девојчице и дечаке у
тајне и нове технике сликања православних
икона.

Како то обичај налаже на крају боравка, у
овом духовном центру, деца су се
причестила пречасним даровима и
поклонила светим моштима. И док су за
време боравка у Духовном дечијем кампу
заједно учили и стицали нова знања и
појмове, мали кампери су се боље упознали,
и што је свакако најважније стекли нове
другаре, па ће већина њих вероватно са
нестрпљењем чекати следећи сусрет.

Горан Гога Пантин

MA[TARIJA
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Свети Апостол Петар
Син Јонин, брат Андреје првозваног, из

племена Симеонова, из града Витсаиде. Био
је рибар, и најпре се звао Симеоном, но
Господ је благозволео назвати га Кифом, или
Петром (Јн 1, 42). Он је први од ученика
јасно изразио веру у Господа Исуса
рекавши: “Ти си Христос, Син Бога живога”
(Мт 16, 16). Његова љубав према Господу
била је велика, а његова вера у Господа
постепено се
утврђивала. Када је
Господ изведен на
суд, Петар Га се
три пута одрекао,
но само један
поглед у лице
Господа - и душа
Петрова била је
испуњена стидом и
покајањем. После
силаска Светога
Духа, Петар се
јавља
наустрашивим и
силним
проповедником
Јеванђеља. После
његове једне
беседе у
Јерусалиму
обратило се у веру
око три хиљаде
душа. Проповедао је
Јеванђеље по
Палестини и Малој
Азији, по Илирику и
Италији. Чинио је моћна чудеса: лечио је
болесне, ваксрсавао мртве; чак и од сенке
његове исцељивали су се болесници. Имао
је велику борбу са Симоном Волхом, који се
издавао за Бога, а у ствари био је слуга
Сатанин. Најзад га је посрамио и победио.
По заповести опакога цара Нерона,
Симоновог пријатеља, Петар би осуђен на
смрт. Поставивши Лина за епископа у Риму
и посаветовавши и утешивши стадо
Христово, Петар пође радосно на смрт.
Видећи крст пред собом, он умоли своје

Свети Николај Српски

PRAVOSLAVQE

џелате, да га распну наопако, пошто
сматраше себе недостојним да умре као и
Господ његов. И тако упокоји се велики
слуга великог Господара, и прими венац
славе вечне (в. 16. јануар).

Свети апостол Павле
Родом из Тарса, а од племена

Венијаминова. Најпре се звао Савле, учио
се код Гамалила, био фарисеј и гонитељ

Хришћанства.
Чудесно обраћен у
веру хришћанску
самим Господом,
који му се јавио на
путу за Дамаск.
Крштен од апостола
Ананије, прозват
Павлом и увршћен у
службу великих
апостола. Са
пламеном ревношћу
проповедао
Јеванђеље свуда
од граница Арабије
до Шпаније, међу
Јеврејима и међу
незнабошцима.
Добио назив
апостола
незнабожаца.
Колико су
страховита била
његова страдања,
толико је било
његово
натчовечанско

стрпљење. Кроз све године свог
проповедања он је из дана у дан висио као
о једном слабом кончићу између живота и
смрти. Пошто је испунио све дане и ноћи
трудом и страдањем за Христа, пошто је
организовао цркву по многобројним местима,
и пошто је достигао ту меру савршенства,
да је могао рећи: “Не живим ја него Христос
живи у мени”, тада је био посечен у Риму, у
време цара Нерона, кад и апостол Петар.

Припремио је протојереј-ставрофор
др Бранислав Станковић
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SPORT

Страницу припремио: Србољуб Мишковић

Тимишко жупанијско
првенство

Окончан је и шампионат Тимишке
жупанијске лиге за сезону 2013/2014. у све
три серије. Објављујемо резултате
последњег кола, а коначне табеле
објавићемо у једном од идућих бројева
нашег недељника.

Прва серија: Трикоу Темишвар – Мали
Бечкерек II 3-0, Плави делија Велики
Сенпетар – Мориш Чанад 3-1, Карпиниш –
Валкањ 3-0, Црвена звезда Варјаш –
Готлоб 4-1, Стара Бешенова II – Гленторан
Карањ 4-0, Перјамош – Грабац 1-3,
Рипенсија Темишвар – АС Карањ 8-1,
Велики Комлош је био слободан.

Победник серије је Рипенсија Темишвар
која ће од јесени играти у Д лиги.

Друга серија: Гилад – АКС Поли II
Темишвар 0-4, Бобда – Парац 0-0, Фењ –
Моравица 5-6, Жебељ – Банлок 0-3,
Румунски Сенмијај – Чернетјаз 2-4, Мурањ
– Либлинг 11-1, ФК Дета – Солвентул
Темишвар 2-4. Билед је био слободан.

Победник серије је екипа АС Мурањ
која ће од јесени играти у Д лиги.

Трећа серија: Машлок – Кевереш 11-0,
Лугож II – Урсењ 6-0, Штука – Велика
Ремета 3-2, Јанова – Стари Базош 2-10,
Болдур – Кизатау 1-0, Велики Тополовац –
Ђармата Ви 3-2, Буковац – Бузјаш 0-3,
Нова Мошница – Бакова 1-3.

Победник серије је екипа Воинца
Машлок која ће од јесени играти у Д лиги.

СВЕТСКО ФУДБАЛСКО ПРВЕНСТВО, БРАЗИЛ 2014.

ЈОШ JЕДАН БИВШИ ПРВАК (УРУГВАJ)
ОДЛАЗИ КУЋИ

Резултати 3. кола и табеле
Група А: Бразил  - Камерун 4-1, Мексико –
Хрватска 3-1
1. Бразил 3 2 1 0 7-2 7
2. Мексико 3 2 1 0 4-1 7
3. Хрватска 3 1 0 2 6-6 3
4. Камерун 3 0 0 3 1-9 0
Група Б: Шпанија – Аустралија 3-0,
Холандија – Чиле 2-0
1. Холандија 3 3 0 0 10-3 9
2. Чиле 3 2 0 1 5-3 6
3. Шпанија 3 1 0 2 4-7 3
4. Аустралија 3 0 0 3 3-9 0
Група Ц: Грчка – Обала Слоноваче 2-1,
Колумбија – Јапан 4-1
1. Колумбија 3 3 0 0 9-2 9
2. Грчка 3 1 1 1 2-4 4
3. Обала Слоноваче 3 1 0 2 4-5 3
4. Јапан 3 0 1 2 2-6 1
Група Д: Костарика – Енглеска 0-0, Уругвај –
Италија 1-0
1. Костарика 3 2 1 0 4-1 7
2. Уругвај 3 2 0 1 4-4 6
3. Италија 3 1 0 2 2-3 3
4. Енглеска 3 0 1 2 2-4 1
Група Е: Француска – Еквадор 0-0,
Швајцарска – Хондурас 3-0
1. Француска 3 2 1 0 8-2 7
2. Швајцарска 3 2 0 1 7-6 6
3. Еквадор 3 1 1 1 3-3 4
4. Хондурас 3 0 0 3 1-8 0
Група Ф: Босна – Иран 3-1, Аргентина –
Нигерија 3-2
1. Аргентина 3 3 0 0 6-3 9
2. Нигерија 3 1 1 1 3-3 4
3. Босна 3 1 0 2 4-4 3
4. Иран 3 0 1 2 1-4 1
Група Г: Португал – Гана 2-1, Немачка –
САД 1-0
1. Немачка 3 2 1 0 7-2 7
2. САД 3 1 1 1 4-4 4
3. Португал 3 1 1 1 4-7 4
4. Гана 3 0 1 2 4-6 1
Група Х: Русија – Алжир 1-1, Белгија – Јужна
Кореја 1-0
1. Белгија 3 3 0 0 4-1 9
2. Алжир 3 1 1 1 6-5 4
3. Русија 3 0 2 1 2-3 2
4. Ј. Кореја 3 0 1 2 3-6 1

Осмине финала: Бразил – Чиле 1-1 (на
пенале 3-2), Француска – Нигерија 2-1,
Холандија – Мексико 2-1, Костарика – Грчка
1-1 (5-3 на пенале) Француска – Нигерија 2-
1, Немачка – Алжир 2-1, Аргентина –
Швајцарска 1-0, Белгија – САД 2-1.
У сусретима четвртине финала постигнути
су следећи резултати: Бразил - Колумбија 2-
1, Немачка - Француска 1-0, Аргентина -
Белгија 1-0, Холандија - Костарика 0-0 (4-3
на пенале). У првој полуфиналној утакмици
Немачка је дотукла Бразил са 7-1, док је
друга одиграна после закључења листа.
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QUDI, GODINE, @IVOT

После обилних киша пешчарске хумке
добиле су смарагдне доламе. Окрајком
делиблатских дина пролазили смо кроз
Уљму, Јасеново, које сања стару славу Прве
српске железнице, Белу Цркву са седам
језера,  Калуђерово, гранично село
банатских Хера, где су
овчари, својевремено, док
су још носили конопљане
кошуље премазане лојем,
на „дан соли“,
приређивали гозбу
„овнова свадба“, на којој
су се веселили уз гајде, а
деца јахала на окићеним
овновима... Иза
Калуђерова – гранична
рампа... У друштву
музичара Војислава
Деспотовића из Београда,
сестре му Јелене и њених
малишана Јована и
Наталије, хитали смо у
сусрет Банатској клисури,
на левој, румунској обали
Дунава. Путовали смо у
Белобрешку, село
Деспотовићевих дедова.
Како је објаснио Војислав,
у Белобрешки је о
Спасовдану била
заветина, дан сећања на
велики поводањ који је
задесио село. Кад се поводањ догодио, није
записано, а сећања о томе  ишчилела су и
код најстаријих људи. Сад смо ишли на
сеоску славу, која пада у прву суботу после
заветине...

Банатска клисура је у југозападној
Румунији. Простире се  између Нере и
Дунава. Дели се, како је објаснио Војислав,
на Пољадију и Клисуру. Пољадију са
зирнатом земљом, ливадама и шумарцима
чине села Лесковица, Златица, Луговет и
Соколовац. Клисуру – Базјаш, Дивић,
Белобрешка, Српска Пожежена, Радимна,
Мачевић, Стара Молдава, Љупкова и
Свиница. После Првог светског рата ова
села са српским живљем су Мировним
уговором у Тријанону 1920. године припала
Румунији…

Прво село после границе, уз Неру и
падину планине Локве, је Лесковица.
Вероватно тако названа по лескама?... Лепи
крајолици са јабланима и топољцима,
кукурузним пољима и пшеницом препуном

црвених макова. Од булки као да поље
гори. Мост на Нери. Лево и десно,  густиш
зелених врба, на води, бели се мноштво
гусака, пливају читаве флотиле патака. Из
чамаца дашчаника пецароши вребају караше
и бабушке... И у сеоским сокацима гачу

гуске с гушчићима –
бирићима, који су већ
изгубили жуто паперје. На
електричном стубу испред
цркве у центру, из црне
шубаре гнезда, младунци
роде тегле шије. Куће у
Лесковици збијене су и
припојене једна уз другу.
Све имају улазне ајнфорт
капије. Сто дрвених
капија, а ниједна није
иста....

У писаним документима
Лесковица се јавља од
XIV века. Постоји тврдња
да је на месту садашњег
храма  Светог пророка
Илије постојала „црква
дашчара саграђена
1717..., а 1797. се већ
спомиње црква од доброг
материјала“. Касније је
дограђивана. У порти нас
је дочекао љубазни
црквењак Богдан
Велимировић. Богдан,

међутим, не зна ни речи српског! Слеже
раменима, показује руком иза леђа, каже:
„Преоц у Белобрешка“... Што би значило да
је свештеник Борислав Ђорђевић отпутовао
у Белобрешку... Разгледали смо иконостас
олтара, који је на зиданом камену осликао
живописац Михаило  Петровић. Изнад
„столова“ за мушкарце су исписана све
српска имена  закупаца. У порти је
споменик са именима Лесковичана изгинулих
и несталих у рату 1914 – 1918. године:
Брумар Милан, Будак Младен, Будак Тоза,
Вишатовић Младен и Урош, Алекса, Сима,
Милан ст., Милан мл., Жива и Глиша – сви
презимена Вујица; Ђаман Мирко, па Мита,
Рада, Сима и Сима други – презиме Илија.
„Спомен подиже њихова родбина на
заузимање свештеника Георгија Драгића.
Лесковица на Св. Илију 1930. г“... Упутили
смо се даље, према Златици, Луговету и
Соколовцу...

Богдан Ибрајтер

ЛЕСКОВИЦА НА НЕРИ
Богдан Ибрајтер Тане је угледни колумниста Политике који је у пратњи Војислава

Деспотовића посетио места Клисуре и Пољадије. Белешке српског новинара о
Лесковици и Златици пристигле су и до нас, те их у наставцима објављујемо.
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МИЛО ЗА ДРАГО

Србољуб
Мишковић

Пише:

У овом тренутку преко двадесетак парламентараца
ПНЛ-а је напустило странку. Тим више што им се сада

указала прилика да и надаље остану у „либералним водама“,
али у другој барци

У политици се ништа ником не прашта
када се води битка за власт и фотеље у
највишим државним органима. То се најбоље
примећује када дође до смене власти.
Таквих примера има на претек у нашем
политичком животу свих минулих година, али
као ове никада није било. Од када је
коалиција УСЛ (сада без ПНЛ-а) преузела
власт у Парламенту и Влади, опозиција све
више осећа да губи тло под ногама и
настоји свим силама, користећи свакојаке
методе, да се што пре домогне исте власти
коју је изгубила само својом кривицом. За
сада једино је председник државе Трајан
Басеску уз опозицију, али и не уз све
партије опозиције. Покушај да се оформи
уједињена десница споро напредује и тешко
је поверовати да ће и бити оформљена до
почетка предизборне кампање за избор
председника државе.

Кључна тачка у овом процесу јесте
Национално-либерална партија, која је
почетком године напустила коалицију УСЛ
пре свега „залагањем“ тадашњег
председника Крина Антонескуа. Испоставило
се да тај потез није био по вољи бројних
челника либерала, који су напуштањем
коалиције изгубили не само министарске
фотеље и бројне функције у државним
институцијама, већ и сваку шансу да се
један од њихових вођа, како је у коалицији
било договорено, кандидује са највећим
шансама за председника државе. Иако је
недавни конгрес ПНЛ-а изабрао новог
председника (Клаус Јоханис) и потврдио
јединство око новог руководства и приступ
Народњачкој европској странци у Европском
парламенту, осипање редова либерала се
наставља, пре свега у Сенату и Дому
посланика. У овом тренутку преко
двадесетак парламентараца ПНЛ-а је
напустило странку. Тим више што им се
сада указала прилика да и надаље остану у
„либералним водама“, али у другој барци.
Некадашњи премијер Румуније, Калин
Попеску Таричеану, један од „опозаната“
нове струје у партији већ више година, сада
миљеник владајуће коалиције, одлучио се за
оснивање нове либералне партије под
називом Либерално-реформаторска партија
(како се види изостаје национална). Крајем

минуле седмице одржан је у Букурешту и
оснивачки скуп, а судећи по броју угледних
либерала, који су стали уз Таричеануа,
могуће је да у току наредних месеци имамо
две подједнако бројне либералне странке.

Сада се многи питају како оформити
уједињену десницу када је и ПДЛ остао, пре
пола године, без дела свога чланства
оснивањем Партије „Народни покрет“.
Истина, Либерално-реформаторска партија
неће се прикључити ни десници, ни
опозицији, али је све јасније да ће поново
„оживети“ коалиција УСЛ. Знао је Виктор
Понта да ће се тако нешто догодити још пре
неколико месеци.

До парламентарних избора преостало је
доста времена (више од две године) тако да
је сада битно освојити фотељу председника
државе. О кандидатима смо доста писали и
сада је ред да кажемо да ће и Виктор Понта
највероватније бити један од кандидата, јер
битку треба добити по сваку цену.

Ако је до пре неки дан нова владајућа
коалиција могла рачунати и на подршку
УДМР-а, пре свега у Парламенту али и на
председничким изборима у другом кругу,
сада то није сигурно. УДМР је запретио да
ће напустити сарадњу са ПСД-ом, а то
значи напуштање министарских фотеља и
осталих функција преузетих од ПНЛ-а
приликом „рокаде“ на власти овог пролећа.
Разлог незадовољства УДМР-а јесте тај што
се Министарство спољних послова Румуније
обратило Европском врховном суду са
молбом да се не услише захтеви УДМР-а у
вези са ставом Румунске владе у погледу
права националних мањина у нашој земљи,
пре свега око захтева мађарске заједнице
да се оснује Секујска аутономна област. У
свим другим условима ПСД би, са својим
верним партнерима, УНПР-ом и
Конзервативном странком, био забринут за
прелазак УДМР-а у опозицију, али у
новонасталим условима Виктор Понта и
његови саборци могу бити, бар неко време,
спокојни. Са члановима и присталицама ПП
ДД и новоосноване Либерално-
реформаторске партије, ПСД ће имати
обезбеђену већину и у Парламенту и на
председничким изборима.
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Драги наш

ЛУКАС ТАКУТУ

Срећан ти други и
сви будући

рођендани у животу!
Да нам здрав, чио и

весео будеш, да
порастеш у здрављу,
миру и благостању и
да ти сваки дан буде

попут пролећног
цветања, летњег

бујања, јесење берићети и зимских
радости.

Са пуно љубави: мама Анела, тата
Костел, деда Јани, мајка Дара, деда уја
Живко, баба ујна Вера, братићи Бранко,
Милена, Јонуц, прабаба Мара и прадеда

Бранислав.

Поводом 90.
рођендана

РУЖИЦИ
ЈОРГОВАН

из Кетфеља

желе све најлепше,
пуно здравља, мир у

души у безбрижне
дане, њени
најдражи.

ЈОВАНА ЈОРГОВАН
Темишвар

ВЕСНА ЈОРГОВАН
Темишвар
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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 e-
mail 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.

СРПСКИ ВИДИЦИ -
ТВ ЕМИСИЈА
НА СРПСКОМ

ЈЕЗИКУ

Припрема и уређује Миодраг
Обрадов, одговорни уредник

програма на језицима мањина ТВР
Темишвар

Летња шема:
22. јун - 15. септембар 2014.

На трећем каналу румунског јавног
сервиса телевизије ТВР 3 емитује се

једном недељно, уторком, у 12.20
часова (трајање: 20 минута).

На регионалном програму румунског
јавног сервиса телевизије ТВР
Темишвар, емитује се једном

недељно, средом, између 19.00 и
19.30 часова (трајање: 25 минута).

ГЛОБАЛНИ ПОСАО !

Овај оглас је позив за све људе,
који су радили мрежни

маркетинг, (МЛМ), улагали много
пара, без тога да су нешто

зарадили! За све оне који су
успешни, а и за вас који се

никада тиме нисте бавили, а
неопходан вам је додатни

приход. Пружа се невероватна
шанса, потпуно нов МЛМ на

европском тржишту, са
најпоштенијим системом

зарађивања за који сте, сто
посто смо сигурни, икада чули.
Са невероватним производима,

са Светским заштићеним
патентом и по први пут са
ценама доступним свима.

Компанија нуди могућност ауто
програма, куповину новог аута
на лизинг и стоји иза вас као

гарант и то се остварује за
четири месеца. Тржиште је

глобализовано и компјутерски
повезано, цео Свет. Ово је

прилика која се не пропушта!
Састанак ће се одржати

16.07.2014. од 19 до 20 часова,
у Црвеном салону хотела

Боависта, Темишвар, Aleea F.C.
Ripensia, Nr. 7A.  Молимо да

нам мејлом потврдите долазак
због ограниченог броја места.

mail: livehealthy21000@gmail.com

ESSENSWORLD.COM,
Srbija

Одговорност за садржај реклама
сносе они који су је уплатили.
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Неизрециво болно
је осећање да наша
најдража

НАДА ДАБИЋ

није више ту већ 12
година. Распрштени су
безбрижни тренуци
породичне среће, от-
ворени су извори суза,
поплављене су неме
обале речи. Добри се
људи упамте по најлепшим особинама и
тако нам занавек остају у мислима и осе-
ћањима. Освојила је за живота кутак веч-
ности у нашој пролазности.

Њени најмилији.

Време пролази а
бол и туга остају. Про-
лaзе три тужне године
(13. јула) од како нас је
заувек напустила наша
драга и вољена

ЈАНА ПЕРИНАЦ
рођ. Шешин
из Српског
Семартона

Памтимо те онакву
каква си била у живо-
ту: насмејану, неиз-
мерно вредну, поштену и пожртвовану, особу
која нам је целог живота даривала доброту
и племенитост. Нема више твог осмеха, ро-
дитељске љубави, твојих мудрих речи и са-
вета. Остало је само сећање. Дубоко, снаж-
но, лепо и чисто као и твој живот. Неизмерно
захвални на свему, за све године заједно
проведене, у нашим срцима живећеш вечно.

С поштовањем, твој син Златомир и ћерка
Ката са својим породицама.

Сузе, успомене и
поштовање над вечном
кућом наше драге и
вољене маме и мајке

ЂУРЂЕВКЕ ПЕТКОВ
рођ. Јуришин
из Наћфале

која нас је 10. јула,
пре 3 године, заувек
напустила. Све што је
чисто и људско, имало
је твоје срце. Била си
наш велики ослонац, узор и понос, учила си
нас како живети, имати веру у живот. Нема
више твог осмеха, твоје родитељске љубави,
мудрих речи и савета. Остала су само сећа-
ња на твој мио и драги лик, којег се радо се-
ћамо.

Са поштовањем, с пуно љубави и вечитом
успоменом у својим срцима чуваће те од за-
борава твоје ћерке Милица, Дара и Јела са
својим породицама.

Прошла је тужна го-
дина од кад је, 8. јуна
2013. године, прерано
преминуо наш вољени
брат и уја

АЛЕКСАНДАР
СЛАВКО ЋУРУШКИН

из Ченеја

С болом у души свог
брата и ујака жале
сестре Јела, Верица и
Десанка-Кека и њихова
деца: Радица, Дијана,
Данијел, Лућијан, Драган, Мирјана и Драго-
слава. Његов омиљени лик и доброту душе
нећемо никад заборавити.

Вечна му успомена и лака црна земља.
Сестра Јела.

8. јуна 2013. године престало је да куца
срце нашег девера и стрица

СЛАВКА ЋУРУШКИНА
из Ченеја

Преселио се у царство не-
беско, али биће у нашим успо-
менама као добар домаћин и
пример за све нас.

За њим тугују: снахе Аурика
и Наталија, синовци Злата и

Миодраг и њихове супруге Виолета и Родика
Ћурушкин.

Вечна му успомена!

Поштовани читаоци!
Подсећамо Вас

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

часова.

^ITUQE
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Са сећањем и  по-
штовањем обележили
смо 8. јула тужну 20.
годишњицу од када је
преминула наша драга

КАТИНА ТОДОРОВ
из Српског
Семартона

Не постоје речи
туге које могу описати
твој недостатак. Ти си
била наша топлина,
наша подршка, наша
заштита. Хвала за сву љубав коју си нам
пружила.

Са тугом, дужним поштовањем и поносом,
увек ће те се сећати твоји најмилији.

Девет година су
прошле

и многе ће редом
проћи,

бол и туга вечно
трају,

прежалити нећу
моћи

МИЛАН ЛУКИН
ЧАНАДАЦ

11. јули је најтужни-
ји дан за нас. Дан ра-
станка од оних који су
те највише волели: супруга Милена и ћерка
Емина.

Пролази тужна го-
дина од када је пре-
минуо мој супруг

РАДОСАВ ПАНИЋ
родом из

Белобрешке

Не пролази јутро,
дан, па ни вече да не
мислим на тебе и ро-
ним сузе. Остале су
само успомене, много
одликовања и значке
које си ти много волео
и дичио се њима. Много си помагао разним
хуманитарним акцијама, такође и црквама,
дугачак је списак коме си све помагао. Твоје
доброчинство је познато чак и на Косову.

Велика ти слава и хвала за све!
Никада те нећу заборавити, супруга Гордана.

Са дубоким болом,
обавештавамо родби-
ну и пријатеље да је
28. јуна, у 64. години
живота, престало да
куца племенито срце
наше драге и миле

МИЛЕНЕ ГРУБАЧКИ
из Мелбурна,

Аустралија
рођена Мартинов
родом из Ченеја

Постоји љубав коју
смрт не прекида и туга за тобом не мери се
речима и временом које пролази, већ праз-
нином која је остала у нашим срцима, твојим
прераним одласком без повратка. Нека те
анђели Божији чувају.

Почивај у миру, драга наша Милена.
Вечно ожалошћени, супруг Пера, мајка

Стефанија, син Васа, снаја Фламинија, као и
унуци Карина и Џаспер.

Иза нас је 18 тужних го-
дина, у срцу празнина и ле-
по сећање на драгу тетку

ДАНИЦУ СТОЈАНОВ
родом из Дињаша

Често те помињемо, за-
хвални за све што си учи-
нила за нас.

Синовац Ђокица, снаја
Славинка, унуци Алексан-
дар и Марко.

Са болом у срцу најављујемо свима који
су их познавали да је прошло 20 година, од-
носно 2 године, од када су наше највољеније
мама и тетка остале у нашем сећању

АНЂЕЛКА и ОЛГА
рођене Бајински

из Великог Сенпетра

Увек ћете бити у нашим душама.
Ћерка Лућика са породицом.
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Двадесет и шест се
тужних година навр-
шавају 13. јула, од када
је преминуо наш драги

ЗДРАВКО ПОПОВ
из Српског
Семартона

Пошао је у вечни
дом тихо и полако, као
што је и живео, на
благој ватри изгарају-
ћи како би нама пру-
жио што више радова-
ња, племенитости и доброте. Нама је у ама-
нет оставио непроцењиве поуке и путоказе
којима и данас често корачамо. Он и сада
живи у нашим ожалошћеним срцима: супруга
Ђурђевка и ћерка Вања са породицом.

Пре годину дана
угасио се твој живот
драги наш

ДРАГА ГРУБАЧКИ
из Улбеча

Протек времена по-
тврђује да смо те пре-
рано  изгубили, као и
нашу љубав, понос и
захвалност што си нас
неизмерно пожртвова-
но, даривао својом љу-
бављу, поштењем, добротом, мудрошћу. 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 Дарко, снаја Си-
мина и старац Бога.

Пролази најтужнија
година дана од када је
преминуо драги брат

ДРАГА ГРУБАЧКИ
родом из Српског

Семартона

Непоновљив, посе-
бан, постојиш и тра-
јеш у нашој тузи, болу,
сећању, поносу што си
био наш. Хвала ти на
годинама незаборава.
Памтићемо те онаквог
какав си био у животу, увек насмејаног, неиз-
мерно вредног, поштеног и пожртвованог, као
човека који нам је целог живота даривао до-
броту и племенитост.

Чуваћемо те у срцу, а живећемо од успо-
мена: брат Живица са породицом.

Са болом у души подсе-
ћамо да ће се 12. јула на-
вршити 13 година од када
је преминуо наш драги

САВА КНЕЖЕВ
из Српског Семартона

Са тугом и нежношћу
сећамо се преминулог ро-
дитеља, добре и искрене
душе, која нам недостаје.
Неизмерно захвални за године несебичне љу-
бави којом нас је обасипао, у нашим срцима
живеће вечно. Заувек ожалошћени: ћерка
Маца и син Пера са породицама.

Десет година, односно 22 године, чувамо
успомену на драге и поштоване

БОСИЉКУ и МИЛАНА НЕДИЋА
из Малог Бечкерека

Хвала вам  на свим овим годинама у који-
ма смо заједно делили добро и зло. Тугујемо
за вама, много нам недостајете због среће и
радости које сте нам неизмерно пружали.

Уз захвалност и поштовање, увек ћемо
туговати за вама: снаја Маријана, унук Ми-
ладин, снаја Дијана и праунук Младен.

Шеснаест година од када је преминуо наш
драги

ДУШАН ЖУПУНСКИ
из Варјаша

Наша неизмерна туга и чежња су
се претвориле у бол коме нема лека, јер смо
са тобом изгубили родитељску љубав, срећу
и сву лепоту живљења. Божји је благослов
био имати таквог родитеља који нам је пру-
жао мир, снагу, доброту, срећу, љубав, без-
бедност и сигурност: син Васа и ћерка Ми-
лица са породицама.



Акције и манифестације ССР
- јул 2014. године -













Камп фолклора у Базјашу
Духовни кампови у Светом Георгију, Бездину и Базјашу
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




