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V E S T I

РУМУНСКИ ПРЕМИЈЕР У
БЕОГРАДУ

У среду и четвртак, на позив свог српског
колеге, румунски премијер Виктор Понта
заједно са својим сарадницима боравио је у
Србији.

У оквиру дводневне посете Виктор Понта
и  Ивица Дачић у отвореном разговору
дотакли су бројна питања у односима две
земље, као и процес евроинтегрисања
Србије. У званичној делегацији премијера
Румуније нашао се и Славомир Гвозденовић,
представник Срба у Парламетну Румуније.
Детаљније у наредном броју Наше речи. НР

ПОНОВО ЋЕ РАДИТИ
ПРИВРЕМЕНИ ГРАНИЧНИ

ПРЕЛАЗИ
У периоду 25. 26. 27. јули поново ће

радити гранични прелази Наково - Лунга и
Валкањ – Врбица.

Прелази ће бити отворени од осам до 20
часова, а како сазнајемо, повод су Дани
Богородице Тројеручице у Новим Козарцима
и слава Летњег Аранђеловдана у Ченеју и
Накову. У истом периоду заинтересовани
могу боравити и у Чоки када Општина града
организује Дане Чоке. Љ.П.С.

У суботу су у Мачевићу боравили Огњан
Крстић, председник ССР, и Славомир Гво-
зденовић, посланик у Парламенту Румуније.

О Петровдану, храмовној слави Мачевића,
мала српска школа у овом месту, учитељица
Даница
Симоновић и
мачевћански
ђаци
приредили су
краћу
културну
приредбу са
поводом.

На сцени
Дома културе
ређала су се
рецитовања,
песме и
глума. Треба
подсетити да
су најмлађи
Мачевћани
награђени
недавно првом наградом на Малом дечјем
позоришту у Белобрешки. Повод је био леп
и узбудљив: додељене су захвалнице
наставницима који су кроз време задужили
село и школу. Захвалнице су додељене:
Бориславу Стефановићу, Бранку
Деспотовићу, Јелени Јовановић, Љубици
Ракић рођеној Милановић и Бранку Секулићу.

Огњан Крстић и Славомир Гвозденовић су
на крају поздравили ђаке, њихову вредну
учитељицу и родитеље и уручили поклоне у
књигама и слаткишима, захваливши
Мачевћанима што чувају српску школу у
свом селу, једну од последњих седам које

У МАЧЕВИЋУ, СА ПОВОДОМ
још имамо у Румунији.

У поподневним сатима двојица
представника Савеза, заједно са Крстом
Јовановићем, председником Месне
организације ССР, присуствовали су резању

славског
колача и
задржали се
у краћем
разговору са
нашим
свеште-
ницима и
Мачевћанима
који су се
заиста лепо
припремили
за храмовну
славу свога
села.

И, као што
у нашим
селима бива,
српска песма

и коло орили су се до касно у ноћ. А у колу
се нашла, уз Мачевћане, и бројна младеж из
других клисурских места. С.Г.

ПРИКУПЉЕНА ПОМОЋ ОВЕ
СЕДМИЦЕ У ОКВИРУ АКЦИЈЕ

„ПОМОЗИ СРБИЈИ“
На жиро рачун ССР стигло је до сада

укупно 119.306 леја. Помоћ у новцу
приложила је Oлга Константинов, док су
материјалну помоћ предали мештани из
Старе Молдаве и Дете. Љ.П.С.
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Љубинка
Перинац
Станков

ТАКСИ ДРАЈВЕРИ

Пише:

 Возач прича, гестикулише, маше, али га ви не чујете. Све што
чујете је скичање МП3 плејера који ће вас одушевити мудрим

порукама генијалног текстописца типа: „Мој се драги, мој се драги
у ауту воза, а ја јадна, а ја јадна у шуми код коза!“ И онда опет

туц, туц и туц... у здрав мозак

Када су Амери снимали легендарни филм
са Робертом де Ниром, били су засигурно
ускраћени за  типологију такси драјвера на
Балкану. Тек, да се Мартин Скорцезе
прошетао таксијем по Темишвару, какав би
то филм био! Ето, информативно, за неке
будуће режисере наводим кључна три типа
такси драјвера нашег доба:

1. Таксиста верник
Кинеска синтетичка кошуља, штофане

излизане, обично црне панталоне и каиш,
беле фротирске
чарапе и сандале.
Ауто чист, изгланцан.
За огледалом му стоји
окачено неколико
бројаница, од којих је
бар једна
флуоресцентна... за
верске потребе при
ноћној вожњи.
Картонске иконе
величине шпила
карата облепљене бар
до пола крова
аутомобила, а међу
њима, ако добро
погледаш, по један Христ или Богородица ће
ти намигнути...за сигурност на путу.

Разговор се на Балкану сматра
куртоазијом и знаком дружељубивости, а ако
сте помислили да се до одредишта
забавите сопственим мислима, прешли сте
се. Такси драјвери су машинерије за инстант
разговоре о политици, времену, фудбалу и
наравно, о моралу и расулу друштва.
Разговор може попримити такве финесе да
одједном и сам постајеш највећи верник и
Бога молиш да што пре и у једном комаду
стигнеш до одредишта. А кад стигнеш?
Обећаваш себи куповину бицикла. Спорт је
добар по здравље и лишен је овакве
напасти.

2. Таксиста сељос
Прво што те с ногу обори јесте мирис

сладуњавог дезодоранса за аутомобиле
помешан с тешким испарењима бензина,
дизела или плина. Обавезно му негде нешто
цури, па је нормално да и смрди. Није ти

ово апотека, па да мирише...
Но, но, знате већ да није то најгоре што

ће вас затећи. Ту вам не гине музичко
„образовање“ са одврнутим децибелима –
до даске, па и преко даске... Ако вас возач
омирише да причате српски, репертоар
поприма правац од Јелене Карлеуше и Аце
Лукаса до, богтепита ког страшила са
„изненађујућим“ гласовним могућностима.

Добра страна је што у таквом таксију на
разговор нисте приморани. Возач прича,

гестикулише, маше,
али га ви не чујете.
Све што чујете је
скичање МП3 плејера
који ће вас одушевити
мудрим порукама
генијалног текстописца
типа: „Мој се драги,
мој се драги у ауту
воза, а ја јадна, а ја
јадна у шуми код
коза!“ И онда опет
туц, туц и туц... у
здрав мозак.

Кад сте и ово
преживели, слободно

изађите из таксија и не брините, неколико
минута свет ћете видети у ружичастим
концентричним круговима као хипнотисана
змија у цртаћу.

3. Таксиста пензионер
Обе руке на волану, чврсто држање,

чврст поглед.... завесице на прозору, теписи
до црте повучени. Музике нема. Влада
строга, војна дисциплина. Поглед се не
скида са пута.

- Можете мислити, госпођо, они мени
траже да обновим дозволу. А шта овој фали?
Да видим ја тог што ће да дође да ме пита
за вожњу. Кад сам ја полагао за возачку
његова је мама пунила пелене. Еее, нема
реда. Нема поштовања. У моје време
старији су се поштовали.

Како молим? Је л‘ још сматрате да су вам
животи безлични и досадни? Па позовите
већ једном тај такси! Адреналина и
живцирања кол‘ко ‘оћеш. Филм филмова вам
такав доживљај не може описати.
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Изгледа чудно што се свакодневна
комуникација између грађана Србије одвија
нормално, а постаје отежана пред судом ако
је окривљени припадник националне
мањине. Црногорац, Босанац и Хрват
разумеју српски језик ван суда, али кад дођу
на оптуженичку клупу – они разумеју само
босански, црногорски или хрватски. У
недостатку судских тумача за посебне
језике, настале из некадашњег
српскохрватског, стотине судских процеса се
одуговлачи и – застарева.

О овом проблему, који оптерећује многе
судове у Србији, говорили су виши јавни
тужилац у Новом Пазару Станислав Дукић и
виши тужилачки помоћник у овом граду
Аднан Баћићанин, недавно на међународном
семинару на Тари, чија је тема била
„Злоупотреба моћи”.

Управо је ово један од примера
злоупотребе моћи, коју Устав и закони дају
националним мањинама када користе
формулацију „свој језик”, иако Европска
конвенција о заштити људских права и
основних слобода каже да ће се
окривљеном судити „на језику који разуме”.

– Окривљени припадник националне
мањине брани се тако да не разуме српски
језик и ћирилично писмо, а право на
употребу језика своди на право на
преводиоца, па се кривични поступци
непотребно одуговлаче. Србија је
мултинационална и мултиконфесионална
држава, а законодавство даје припадницима
мањина широк круг права ради очувања
њиховог идентитета и културе. Међутим, у
уставној и законској терминологији олако се
барата појмовима „свој језик” и „језик који
разуме”, што доводи до проблема у
тумачењу и ствара простор за злоупотребе
– рекао је Аднан Баћићанин.

Иако одлично разумеју, говоре и читају
српски језик, припадници неких националних
мањина често инсистирају на преводиоцу.

– Они траже да им се списи преводе, а
тамо где постоје преводиоци и тумачи,
стварају се непотребни трошкови за државу.
Притом не треба занемарити чињеницу да,
поред окривљеног, у кривичном поступку
постоји и оштећени, за кога може бити
заиста болно и неправично да се његов
случај не решава, па чак и опструише, из
разлога који није суштинске природе – рекао

БРАНИ СЕ НА МАТЕРЊЕМ ДА НЕ БИ
РАЗУМЕО СУД

Европска конвенција каже да се припаднику националне мањине може судити „на
језику који разуме”, док му Устав Србије јемчи право на коришћење „свог језика”

је Баћићанин.
Потпуно је другачија ситуација са, на

пример, мађарским језиком, или неким
другим који нема никакве сличности са
српским. Суд тада води поступак на
српском језику, али је окривљеном, приликом
сваке радње суда, обезбеђено усмено
превођење тумача, а сав писани доказни
материјал у списима преводи се на
мађарски језик.

Проблем са босанским језиком апсурдан
је и због тога што у Србији постоји само
један овлашћени судски тумач за босански
језик, и то у Новом Саду.

Због инсистирања окривљених на преводу
списа са српског на босански и присуству
судског тумача, највише трпе судови у
Пријепољу, Новом Пазару, Тутину и Сјеници.
Већ стотине прекршајних и кривичних
поступака у овим судовима мирује, а неки су
већ застарели.

Устав Србије јемчи националним
мањинама право на коришћење „свог језика”,
али то не подразумева нужно и право на
преводиоца када је реч о припадницима
националних мањина који говоре неким од
језика који потичу из ранијег српскохрватског
језика. Осим тога, претпоставка је и да су
се школовали на српском језику, па је
логично и да се примене законске одредбе
о „језику који разумеју”.

Додатну компликацију у ову пат позицију
за судове уноси и одредба Законика о
кривичном поступку која каже да уколико
оптуженом, браниоцу, оштећеном или
приватном тужиоцу, противно његовом
захтеву, буде ускраћено да употребљава
свој језик и да на свом језику прати ток
главног претреса – то представља
апсолутну повреду одредаба кривичног
поступка. Последица тога је – обарање
пресуде и враћање предмета на поновно
суђење.

Један од предлога да се оваква ситуација
реши јесте шире тумачење закона и давање
права суду да процени да ли учесник у
поступку разуме језик на коме се суди.
Међутим, докле год слово закона говори о
„свом језику”, а не о „језику који разуме”
странка у поступку, проблем са „немуштим”
законским језиком стопираће суђења.

Александра Петровић
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Превео и приредио: Горан Мишковић

„Ђердан“ у
Темишвару

Познати београдски
ансамбл „Ђердан“ ће
у суботу 26. јануара
гостовати у Великом
Сенпетру, у недељу
поподне у Ченеју, а
увече у Темишвару.

25. јануар 1980.

Књижевна
награда

Жири за
додељивање
Књижевне награде
из фонда
„Владимир Чоков“
за 1989. годину је
одлучио да она
припадне познатом
књижевнику
Чедомиру
Миленовићу.

4. октобар 1991.

„Нови живот“
Ових дана изашао

је из штампе нови
број часописа „Нови
живот“ у којем своје
радове објављују
Владимир Чоков,
Божидар
Керпенишан, Лазар
Илић, Јова Бељац и
други.

25. јул 1957.

ВРЕМЕПЛОВ

Тежак посланички живот

Плодна румунска земља
Другу годину

заредом Румунија
ће остварити
рекордан принос
житарица. Ова је
година чак боља
од претходне,
каква се не
памти од 1987.
Стручњаци тврде
да ће се само од
жита вршеног ове
године, моћи месити хлеб до 2018. Румунији су годишње за
прехрану становништва потребне отприлике 2 тоне житарица.
Статистика показује да ће се ове године сакупити чак 8,3
милиона тона, у вредности од 2 милијарде долара.
Парадоксално, на добар принос се управо жале они који би од
њега морали имати највећу корист, пољопривредници. Разлог је
недостатак силоса у многим областима земље, који прети да
преполови цену жита. „Проблем је што немамо сопствена
складишта. Али зато имамо банкарске кредите, које морамо
отплатити до 30. јула, што значи да смо приморани да добар
део жетве продамо по цени која нам се нуди, а која је далеко
од нормалне“, прича један од ратара.

Сваки
службеник са
стандардним
радним
временом од
8 сати
дневно,
проведе
месечно на
радном месту
отприлике 176
часова.
Сенатори су у
раздобљу
фебруар – јун у оквиру 36 пленарних седница, укључујући ту и
оне јулске ванредне, одрадили скоро 104 часа. Што се
посланика тиче, они су учествовали на 35 пленарних седница,
укупног трајања 94 сата. Значи, један обичан службеник
месечно ради више него сународник парламентарац за пет
месеци. И зато је потпуно разумљиво што су им због
немилосрдног програма потребни распусти – летњи (2 месеца)
и зимски (само месец дана).
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Родика КОЛТА,
музеограф

ФАСЦИНАНТНА ПРОШЛОСТ
ПОМОРИШЈА

• Многи стари обичаји се неизбежно мењају и прилагођавају временима, јер
би у супротном требало да читаве заједнице изолујемо под стакленим

звоном, што је неприродно и неизводљиво • Традиција није мртво ткиво,
већ жив организам у сталном покрету и развоју • Извесни племићи су се
током година помађарили пратећи личне интересе и желећи да сачувају

привилегован друштвени статус •

Година и место рођења:
Арад, 1952.
Студије:
гимназија „Мојсе Никоара“ у
Араду, Филолошки факултет
„Бабеш-Бојај“
у Клужу, докторат на Факултету
европских студија
Радила као:
музеограф
Институција:
Жупанијски културни центар
Брачно стање:
удата

• Како је започела Ваша сарадња са
арадским Србима при симпозијумима
научног карактера који се организују
сваке године у граду на Моришу?

У почетку сам ја била та која је
организовала симпозијуме, почевши од 1999.
године. Желећи да стекнем једну
еврорегионалну перспективу у домену
истраживања, изучавања и представљења
народних обичаја, контактирала сам и
успоставила сарадњу са стручњацима из
Румуније, Србије, Мађарске, Немачке и
Словачке. Такође, ступила сам у везу и са
господином Божидаром Панићем, који ми је

пуно помогао по питању превода и
објављивања радова. Увек сам имала добре
везе са руководиоцима Савеза Срба у
Араду, а та се сарадња успешно одржава и
у садашњости. Представници Института за
балканологију из Београда су прошле године
дошли овде да истражују поморишке Србе,
тако да сам у тој ситуацији затражила помоћ
Савеза, који се одмах одазвао. Прошле
године би било 14. издање симпозијума у
организацији градског музеја, али сам ја у
међувремену променила радно место, тако
да смо обележили четврто издање у
организацији Жупанијског културног центра.
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Манифестација је остала истог профила,
само је тематика постала мало
разноврснија.

• Ви сте се дуго времена бавили
истраживачким радом по питању
народних обичаја. Које су најзанимљивије
ствари у вези са српским становништвом
у Поморишју?

После дугог периода истраживања,
створила сам своје лично мишљење.
Користила сам широку библиографију, како
из Румуније, тако и из Србије. Арадски Срби
су били врло битан
елемент у историји
овог града, а у
прилог томе могу
поменути име
породице Текелија,
чији је најзнаменитији
представник, Сава,
оснивач Матице
српске. Приметила
сам да многи
историчари из ваше
матице исказују
велико интересовање
за поморишке и
арадске Србе,
знајући какву су
улогу одиграли у
прошлости. Њихови
народни обичаји личе
на оне из данашње
Мађарске, из
Чонграда. Срби су
нестали из неких
тамошњих насеља,
али у Дески и Батањи још увек постоје
значајне српске заједнице. До 1920, то јест
до стварања нове границе, омладинци из
Торње су се на пример женили  и удавали
за сународнике из Батање, јер је то била
иста држава. Садашња географска карта не
подудара се са етнографским картама из
прошлости. Ја сам у више наврата посетила
мађарске Србе и утврдила многе сличности
са српским заједницама у арадској жупанији.
Они су после пада комунизма оживели неке
старе обичаје, чак прехришћанске, које је и
црква својевремено прилагодила својим

потребама, јер није могла да их искорени.
Нажалост, Срба има све мање у читавом
Поморишју.

• Који су стари обичаји успели да
преживе до наших дана?

Баш сам недавно написала упоредну
студију о црквеним славама са ових
простора, где Румуни имају „ругу“, Немци
„кирвај“, Мађари „темплум бућум“, а Срби
„храмовну славу“. До извесне тачке ради се
о сличним ритуалима, бар што се тиче дела
који се одржава у самој цркви. Код Срба је

врло важан кум и
његов славски колач,
код Немаца се
организује аукција за
„штраус“, док је код
Мађара мање
спектакуларно, јер се
они ограничавају на
заједничко дружење
уз пиће и колаче
после вечерња.

Прошле године
сам посетила село
Мунару, близу
манастира Бездин,
где сам разговарала
са звонаром,
Србином, који ми је
рекао да ће они
одржавати све
црквене обичаје, без
обзира колико их је
остало у селу. То је
пример одржавања
живог ритуала, иако у

цркви кумује скоро иста особа сваке године.
Код многих Срба се још увек свечано

празнује крсна слава, додуше у мало
измењеном и поједностављеном облику, али
и то је традиција која потиче из давнина.
Наравно, постоје и други обичаји који се
упражњавају поводом разних празника.
Многи етнолози тврде да је паљење
бадњака новонастали, наметнути обичај, али
то није тачно. То је архаични култ који је у
време комунизма био забрањен, како у
Југославији, тако и у Румунији. Пошто људи
више немају пећи у својим домовима,



8 br. 1273/18.07.2014.

INTERVJU

традиција је заживела паљењем бадњака
испред храмова. Многи се стари обичаји
неизбежно мењају и прилагођавају
временима, јер би у супротном требало да
читаве заједнице изолујемо под стакленим
звонима, што је неприродно и неизводљиво.
То се покушало са Индијанцима у Северној
Америци. Направили су им резервате, да
живе као пре 200 година, а туристи да их
обилазе и фотографишу као у зоолошком
врту. Тако нешто није могуће.

Људи су креативни у свему и имају нагон
да увек додају понешто. Тако је и у случају
народних игара, никад се не зна ко може да
измисли нови корак да се допадне свима и
постане саставни део фолклора. Традиција
није мртво ткиво, већ жив организам у
сталном покрету и развоју. Симболи остају
исти, али времена се мењају. Ето, узмите
пример чеснице. У насељима са
мешовитим становништвом почели су
да је за Божић спремају и Румуни.
То су неминовне ствари, ниједан
народ се не може изоловати и
сачувати од утицаја са стране.

• Темишвар се често хвали
својим мултиетничким
карактером. Какав је случај са
Арадом?

И Арад је, донекле,
мултиетнички град, иако је
румунско становништво убедљиво
најбројније. Арадска жупанија је,
међутим, мултикултурни
простор. Овде су се током
векова настанили људи који
су служили интересима оних
који су их колонизовали.
Срби су, на пример,
дошли као
граничари и
занатлије. Махом
се радило о
војницима који
су доведени
овде 1699. да чувају
границу аустријске
царевине. Највише их је
било у Печки, Надлаку и
Араду, где су се водиле жестоке

битке. Но, велика већина Срба је 1752.
напустила ове крајеве и преселила се у
Славјаносербију, у данашњу Украјину, где се
тренутно води сецесионистички рат са
властодршцима из Кијева. Многи од тих
људи су потомци поморишких граничара.
Царица Екатерина друга их је примила, јер
нестанком границе овде више нису били
потребни. Мађарски грофови су тражили
јефтину радну снагу и планирали да их
претворе у сељаке и робове. Они који нису
желели да надниче, отишли су у Русију.
Наравно, остало је и српско урбано језгро,
које је било врло јако и утицајно у то време.
Еустахија Арсић је у 19. веку организовала у
Араду књижевне сусрете каквих је у то доба
било само у Паризу. Практично, она је била
прва српска списатељица. Српско племство
је било донекле филомађарско, али је

одавало пошту и Бечу. Када је Јосиф
други посетио ове крајеве 1772, у

згради епископата дочекао га је
Сава Текелија са читавом
породицом. Но, извесни
племићи су се током година
помађарили пратећи личне
интересе и желећи да
сачувају привилегован
друштвени статус.

• На чему тренутно
радите?

Радим на једној
књизи у којој

желим да
прикажем
традиционалне
културе са
ових простора,
почевши од
архитектуре,
народних
радиности, па
све до ношњи,
митологије и
празничних
обичаја.

Горан
Мракић
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По 25. пут у граду на Бегеју одржао се
прошле недеље традиционални Међународни
фестивал фолклора, под називом „Фестивал
срца“. Између 9. и 13. јула наш град је
живео у знаку фолклора разних земаља, као
што су: Босна и Херцеговина, Бугарска,
Грузија, Индија, Мексико, Македонија,
Република Молдавија, Мађарска, САД,
Тајван, Турска, Украјина, Србија и Румунија.
Манифестацију су организовали и подржали
Општина града, Градски савет и
Муниципијски дом културе. Од среде до
недеље, љубитељи фолклора су имали
прилике да на сцени у Парку ружа виде
народне игре, песме и обичаје из разних
земаља Европе и света. Такође, у самом
парку и околини, посетиоци су могли да
окусе традиционалну  румунску храну, да
купе разне сувенире и предмете везане за
народну радиност.

Манифестација је почела у среду, 9. јула,
уочи званичног отварања фестивала,
приредбом познатог темишварског ансамбла
„Тимишул“, као домаћина, уз учешће
познатих интерпретатора румунског народног
мелоса са ширег банатског подручја уз
пратњу оркестра под руководством
професора Дејана Галетина.

РАЗНОЛИКОСТ СРЦА
У ТЕМИШВАРУ

У четвртак, у поподневним сатима,
манифестацијa је требало да почне
полагањем венаца на Споменик  распећа
испред  Катедрале и дефилеом  учесника,
али је због временских услова одложена. Те
вечери, после званичног отварања
фестивала, на сцени у Парку ружа, поред
многобројних учесника, наступило је и наше
АКУД „Младост“. Они су се као и увек
маестрално представили темишварској
публици. На сцени су извели сплет игара и
песама из Војводине у кореографији
Милорада Лонића и под уметничким
руководством Сенадина и Сретка Крстића.

Следећих дана фестивала наше српске
игре и обичаје поред „Младосташа“
приказали су још и ГКУД “Алат – Swisslion”
из Требиња, Република Српска, БиХ и КУД
„Мајданпек“ из Мајданпека, Србија. Све је
публика наградила дугим и топлим
аплаузима.

„Фестивал срца“ је и ове године
обрадовао Темишварце и убележио се у
категорију значајних светковина
традиционалног фолклора, као јединствена
прилика за сусрет култура и традиција из
целог света.

Горан Гога Пантин
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Овогодишње издање културно-уметничке
манифестације Сабора дијаспоре одржало
се у понедељак 7. и уторак, 8. јула, у
Љубичевцу, насељу у Србији, које припада
Општини Кладово у Борском округу.
Мештани Љубичевца, села поред Дунава, су
почетком овог топлог јула, раширених руку и
са много радости угостили учеснике и
посетиоце традиционалног 23. Сабора
дијаспоре и сеоског вашара. Свиничанима је
ово четврти пут како су били гости драгих
пријатеља из матице, а са групом сениора,
представили су српску мањину из Дунавске
клисуре и
Румуније.
Фолклорна
дружина
ветерана
основана је при
свиничанском
КУД „Дунав“ ове
године, 8. јуна,
поводом
одржавања Дана
општине
Свиница. Њу
чине мештани
старосне доби
преко четрдесет
година, а међу
члановима су и
потпредседник ССР и председник Општине,
Никола Курић са својом супругом. На
отварању културно-спортске манифестације,
присутној публици и учесницима обратили су
се: Љубомир Гушатовић, председник Савета
Месне заједнице Љубичевац и председник
Српске дијаспоре, као и Вукман Кривокућа,
председник Управе за сарадњу са
дијаспором и Србима у региону. У
поподневним часовима одржан је фудбалски
турнир, а такође и парада народних ношњи.
Велика поворка учесника кренула је из
центра Љубичевца према месту одржавања
фестивала, испред сцене на отвореном
простору, где је био вашар, затим шатори и
штандови са разним производима,
кулинарским специјалитетима, изложба
старих заната и експонати народне
радиности. На позорници су се редом
смењивале фолклорне групе, а многобројна

XXIII Сабор дијаспоре у Љубичевцу
БОГАТО ЛЕТО СВИНИЧАНА

публика пристигла из иностранства и
околине уживала је у песми и прелепим
кореографијама свих друштава, која изворне
обичаје чувају од заборава. Како сазнајемо
од госпође Милке Балач, члана Одбора МО
ССР Свиница, ветерани КУД „Дунав“ из
Свинице наступили су у културно-
уметничком делу програма и на најлепши
начин представили своје село и народне
обичаје. За ову прилику припремили су и
извели два сплета народних игара, а
оркестар браће Балач пратио је вокалну
солисткињу Корину Зарва, која је певала

румунске
народне песме.
У оквиру
целовечерњег
програма
одржало се
такмичење за
избор Мис
дијаспоре, у две
категорије:
девојке до
тридесет и пет
година и жене
преко тридесет и
пет година. У
другој категорији
Прва дама
Крајине,

учествовало је и неколико Свиничанки. Прво
место освојила је Милка Балач, а друго
место Вета Курић. Поред диплома, њима су
припале и вредне награде. Такође је овом
приликом Свиничанин Атанасије Недељковић
био награђен у категорији мушка народна
ношња. Једну сличну народну ношњу носио
је за време одвијања овогодишње
манифестације и дугогодишњи пријатељ
Свиничана, председник Општине
Љубичевац, Љубомир Гушатовић, који је
обећао да ће бити гост на овогодишњем
Фестивалу смокви. У вечерњим часовима,
после приредбе публику, домаћине и
учеснике Сабора дијаспоре у Љубичевцу
веселила је позната естрадна уметница из
Србије, Мира Мирковић.

Миодраг Тодоров
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Тридесет и шесто издање традиционалне
културно-спортске манифестације
Подунавски сусрети, одржало се прошле
суботе 12. јула у Свиници, и окупило је и
ове године представнике неколико насеља
из Дунавске клисуре. Организатори овог
фестивала су Општина Свиница, Локални
савет и CJCPCT Мехединц. За време
трајања Подунавских сусрета била је
организована културно-уметничка приредба
као и спортска такмичења, на којима су
учествовали представници подунавских
насеља из Соколовца, Белобрешке,
Љупкове, Дубове, Сикевице, Јешелнице,
Турн Северина и Свинице. Са почетком у 14
часова испред
месног Дома
културе,
представници
Музеја
„Гвоздена
капија“ из Турн
Северина
приредили су
изложбу
сачињену од
експоната на
којима су се
могли видети
прелепи
дунавски
пејзажи, а
затим је
одржана
пројекција
кратког документарног филма о природним
лепотама плавог Дунава, локалним
културним знаменитостима и историјским
споменицима од Голупца до Гвоздене капије
2. Приликом свечаног отварања једног од
најмасовнијих и најзначајнијих културних
догађаја на територији жупаније Мехединц,
присутнима се обратио потпредседник ССР
и кнез Општине Свиница, Никола Курић и
поздравио све званице, учеснике и госте.
Спортска такмичења одржала су се на
спортским теренима свиничанске школе.
После завршетка турнира у малом фудбалу
најбољи су се показали Белобрешчани и
освојили прво место, Јешелничани су били
други, а трећи представници домаћина.
Најбољи шахиста је Антон Гаина из
Сикевице, други Светозар Јанкуловић из

Подунавски сусрети
Свинице, а трећепласирани су Јон Верза из
Љупкове и Георге Жинга из Свинице.
Такмичење стонотенисера привукло је
велику пажњу љубитеља спорта. Љупковац
Миле Јанкуловић победио је све конкуренте,
а следе Тибериу Василкан и Космин Петер
из Јешелнице као и Велибор Младеновић из
Свинице. После 18 часова одржана је
парада свих учесника у народним ношњама
централним улицама Свинице, а на челу
велике колоне био је кнез Никола Курић.
Уследила, је затим, културно-уметничка
приредба на којој су наступила друштва из
насеља смештених поред Дунава. Међу
овогодишњим учесницима Подунавских

сусрета била је
и група
девојчица, које
играју модерни
плес при
Дечијем дому
из Турн
Северина. Сва
друштва су
припремила и
за ову прилику
извела
кореографије и
сплетове игара
специфичне за
своје место, а
љубитељи
фолклора који
су посматрали
приредбу са

великом пажњом, уживали су за време
трочасовног културно-уметничког програма.
Ређали су се ансамбли, играчи и извођачи, а
публика је сваки наступ сачињен од
специфичних српских и румунских народних
игара са ширег подручја Дунавске клисуре,
наградила топлим и искреним аплаузом.
Организатори су на крају приредбе уручили
дипломе најбољим спортистима, затим
захвалнице руководиоцима и
представницима културно-уметничких
друштава, а награђене су и најлепше
народне ношње. У вечерњим часовима
организован је традиционални бал и игранка
на којој је свирао оркестар браће Балач, а
пријатна атмосфера обележила је дружење
до зоре.

Миодраг Тодоров
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Белобрешчани су прошле суботе свечано
прославили свете Aпостоле Петра и Павла,
крсну славу Месне организације Савеза
Срба.

Након свете архијерејске литургије, месни
парох Сава Станковић је пререзао славски
колач, а чину резања присуствовао је
велики број верника, међу којима и
универзитетски професор и лингвиста Миле
Томић, професор у мировини Цветко Крстић,
Божа Божић и Радивој Симоновић, бивши и
садашњи белобрешчански професори,
представници Црквеног одбора и Општине
Пожежена,  родитељи и деца заједно, као и
Огњан Крстић, председник Савеза Срба, а
такође и Славомир Гвозденовић, српски
посланик у Парламенту Румуније.

Учеснике и госте поздравили су и о селу
и самом догађају, једном од најлепших
задњих година у Белобрешки, говорили
парох Сава Станковић, Огњан Крстић,
председник ССР, и, у име домаћина,  Мирче
Милосављевић председник Месне
организације Савеза. Говорници су,
изразивши задовољство што је до овог
сусрета дошло,  упутили својим

Догађај у Белобрешки

КЊИГА УКРАШЕНА ОРХИДЕЈАМА
Белобрешчанима позив на јединство и слогу.
„Тако ћемо урадити више, на корист целе
наше заједнице“, истакао је Огњан Крстић.

А Белобрешка заиста има још увек
потенцијала у култури и просвети, подвукао
је и Славомир Гвозденовић, подсетивши да
још само у Белобрешки имамо сеоску српску
осмолетку, иако малобројну.

Говорећи, поводом 25 година од
упокојења, о животном путу и делу
Војиславе Стојановић, универзитетског
професора, научника, преводиоца,
књижевног историчара и критичара, речено
је да је задужила и букурешку Славистику и
своје село, укратко, наш род.

Белобрешчани су истом приликом
обележели и годишњицу смрти Чедомира
Миленовића, такође родом Белобрешчанина,
који нас је, иако целог живота прикован за
болесничку столицу, учио усправном ходу и
који је о Клисури и свом родном селу
оставио дивне странице. Била је то прилика
да се присутни подсете да су и ови крајеви
дали знаменита имена нашој култури и
просвети, од Свинице и Љупкове – до
Лесковице: Емилијана Јосимовића и Николу
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Гавриловића, Александра Станојловића и
знаменитог Лесковчанина Раденка
Станковића, сорбонског доктора медицине и
краљевског намесника, и многе друге. Данас
Белобрешка има седам доктора наука. Са
поносом су Белобрешчани истакли како им
је село по броју факултетски образованих у
самом врху, не само на овим нашим
просторима, него и шире у Румунији.

Говорећи о годишњицама Војиславе
Стојановић и Чедомира Миленовића, С.
Гвозденовић је подсетио и на годишњице
још неких познатих Клисураца и
Пољадијаца: 110 година од смрти
Златичанина Дејана М. Адама, 70 година од
смрти Жарка Деспотовића, 90 година од
рођења Борислава Крстића Велимирова, 85
година од рођења Пожеженца Чедомира
Чонке Клисурца,  80 година од рођења
Бранка Деспотовића, 80 година од рођења
Љупковца Живе Поповића, 15 година од
смрти Борислава Ђ. Крстића, 65 година од
рођења, и 30 година од смрти Станислава
Миленовића и 15 година од смрти Богдана
Крстића.

У седишту МО ССР сакупило се људи за
пун Дом културе и чуле су се лепе речи и о
млађима – Предрагу Деспотовићу и  Сретку
Милановићу. Ако је за књигу песама
„Двојезично опело“ Предрага Деспотовића
речено да потврђује завичајност ауторове
поезије, али и преноси шире и дубље
поруке, за истраживача и младог доктора

наука, Сретка Милановића, речено је како се
његова „београдска“ изложба о прелепим
клисурским и ђердапским орхидејама
вратила одакле је и пошла, у завичај. О тој
својој завичајности и ширем погледу на свет
проговорили су скромно, али лепо и
дирљиво и двојица аутора. Предраг
Деспотовић је све „илустровао“ својим
стиховима.

Прелеп догађај у Белобрешки су улепшала
својим певањем два хора. Под упутством
Ружице Грујић, прво су неколико старих
српских песама извели млађи, новооснована
група „Клисурски божури“, а старији, Хор
српске православне цркве, отпевали су две
дивне песме, које је  у Белобрешки
својевремено записао Сава Илић.

Славу, Свете Апостоле Петра и Павла,
Белобрешчани су искористили и после
дружења, када су поразговарали о
обнављању активности које су донедавно у
селу имали, као и о обнављању споменика
Жарку Деспотовићу Јакобинском и
Клисурцима палим у борби против фашизма.

Млади Белобрешчани (истог дана су у
Свиници подсетили и на фудбалску славу
свог села, освојивши пехар Подунавских
сусрета) највише су се обрадовали
могућности да добију једно адекватно
спортско игралиште. То би било лепо и
потврдило би и на тај начин  традиције
села. (С.Г.)
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Петровдан је црквени и народни празник
посвећен светим Апостолима Петру и
Павлу, који се сматрају првим
проповедницима и учитељима хришћанства.

Празнично и весело било је прошле
суботе, 12. јула у Араду. Са почетком у 10
часова почела је света литургија коју су
служили: протојереј-ставрофор Мирослав
Стојков из Темишвара, протојереј-ставрофор
Огњан Плавшић, месни парох,
протонамесник Небојша Попов, парох из
Арад Гаја, јереј Иван Попов, парох из
Улбеча, јереј Милован Милин, парох из
Печке, Надлака и Торње, а за певницом су
били свештеници арадског и темишварског
намесништва. Након литургије обављен је
трократни опход са литијама око арадског
српског храма, а затим је проповед пред
православним верницима одржао јереј
Милован Милин. У поподневним часовима
парохијани и њихови гости присуствовали су
вечерњу са резањем славског колача, којег
су служили: протојереј-ставрофор Мирослав
Стојков, протонамесник Пера Илијевић из
Великог Сенпетра, јереј Дина Чоков из

ПЕТРОВДАН У АРАДУ
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Великог Семиклуша, јереј Миливој Горник из
Иванде и Српског Семартона и јереј
Верољуб Бранзеј из Сараволе. Пригодном
славском беседом пред многобројним
народом обратио се парох семиклушки јереј
Дина Чоков, а гостима и домаћинима
захвалио је парох арадски, протојереј-
ставрофор Огњан Плавшић, старешина
Текелијине цркве. Овогодишњи кум био је др
Драган Турчин заједно са члановима своје
породице, а славску ружу и кумство за
наредну годину преузела је студенткиња
Данка Плавшић. Славље се наставило у
порти арадског српског храма где је за више
од стотину парохијана и њихових гостију
свирао Гера бенд из Кикинде. Народно
весеље и игранка одржани су у ресторану
арадског хотела Президент са почетком у
девет часова па све до зоре. За добру
атмосферу, зачињену српским народним
колима и песмама, побринуо се
горепоменути оркестар из Кикинде, а певали
су позната естрадна уметница из Србије
Гордана Адамов Лана и Душан Гера.

Миодраг Тодоров
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У разговору потпредседника Народне
скупштине проф. др Владимира Маринковића
и народног посланика Александра Чотрића
са делегацијом Румунског парламента у
чијем саставу су били сенатор и председник
Румунске парламентарне групе за
пријатељство са Србијом,  проф. др Бен-
Они Арделеан, посланик Румунског
парламента и члан ПГП са Србијом, др
Славомир
Гвозденовић и
амбасадор
Румуније у Србији,
Њ.Е. Даниел Бану,
изражено је
обострано
задовољство због
дугогодишњих
пријатељских
односа српског и
румунског народа. 

Потпредседник
Народне
скупштине проф.
др Владимир
Маринковић изразио је наду у јачање
културних и економских веза две државе и
нагласио значај интензивније парламентарне
сарадње. 

Делегација Румунског парламента
упознала је саговорнике са начином
остваривања права мањинских заједница у
Румунији и заступљеношћу мањинских
посланичких група у Румунском парламенту.
Славомир Гвозденовић је краће обавестио
домаћине о стању српске националне
мањине у Румунији, о нашој кровној
организацији, Савезу Срба, о нашим ретким
школама, о културним активностима, о
административно-инфраструктурним
проблемима, о потребама отварања нових
граничних прелаза. Чланови румунске
делегације пренели су молбу за решавање
појединих проблема  румунске националне
мањине у Србији, као што су образовање и
информисање на матерњем језику и слобода
вероисповести.

Румунска делегација изразила је снажну
подршку европским интеграцијама Србије, а
чланови обе делегације показали су
спремност да учествују у решавању свих
отворених питања дипломатским путем. 

У разговору председника ПГП са
Румунијом, Милетића Михајловића, иначе
потпредседника Влашког националног већа у
Србији и чланова Групе заједнички је
констатовано да је потребно интензивирати
сарадњу две државе на свим нивоима, а
председник Групе истакао је значај усвајања
Дунавске стратегије чија ће примена бити од

Сусрет парламентарних делегација
Србије и Румуније

обостране користи за две државе. 
Чланови две делегације сложили су се да

питање остваривања права националних
мањина у Србији и Румунији треба да буде
приоритет у будућим односима две државе.
То је уједно и показатељ испуњавања
стандарда Европске уније у области
људских и мањинских права и начела
Уједињених нација. 

На састанку је
било речи и о
могућностима
решавања питања
реституције по
принципу
реципроцитета и о
раду Мешовите
међувладине
комисије Србије и
Румуније.

Када је реч о
принципу
реципроцитета,
Славомир
Гвозденовић је

подвукао да би најбоље било када би он
важио у свим сегментима, од школа до
информисања и културе. А када је реч о
реституцији, наш је посланик предложио да
две државе, у знак добре воље, истог дана
врате двема мањинама зграду Макриног
дома и зграду Лучафарул. Била би то
потврда и пријатељских и добросуседских
односа две земље и европски гест према
двема мањинама.

Такође је договорено да две групе
пријатељства одрже састанак крајем
године. 

Сутрадан су се двојица представника
Парламента Румуније састали у Вршцу са
Чедомиром Јовановићем, председником
Општине Вршац, и са његовим сарадницима,
а такође и са представницима Националног
већа румунске националне мањине у Србији,
на челу са Данијелом Петровићем,
председником  овог тела. У разговорима су
поново истакнути односи између две земље
којима на свој начин доприносе и две
националне мањине. Истакнуто је да две
организације националних мањина имају
коректне односе и добру сарадњу, али и
могућност покретања заједничких пројеката у
оквиру пограничне сарадње, као и заједничког
наступа и у Румунији и у Србији. Славомир
Гвозденовић је румунске колеге из Србије
позвао у Темишвар где би им домаћин био
Савез Срба у Румунији и где би се
разговарало о конкретним  заједничким
потезима у наредном периоду. (Н.Р.)
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Спуштена је завеса на двадесето издање
највеће фудбалске феште. Бразил се у
својству домаћина суочио са великим
социјалним немирима током читавог
Светског првенства. Незадовољни грађани
су на тај начин желели да покажу свету да
се не слажу са масовним улагањима у
инфраструктуру и изградњу стадиона,
поготово у овим тренуцима велике кризе и
сиромаштва. Наравно, цела прича је била
маргинализована, јер су се челници ФИФА
побринули да заташкају све што им не
одговара. Великанима Светске куће фудбала
су битнији малобројни богаташи који купују
скупе карте да би се “мајмунисали” на
трибинама и махали пред камерама од оних
неколико милиона досадних одрпанаца који
митингују изван арена јер немају шта да једу.

У БРАЗИЛУ СЕ ПСУЈЕ
НА НЕМАЧКОМ

И пошто нико неће да слуша туђу муку,
цео свет је преко ТВ екрана уживао у
фудбалу. Неке од моћних европских
репрезентација су разочарале у самом
старту: Италија, Енглеска, Португал и
Шпанија су спаковале кофере после прве
фазе такмичења. Хрвати, Босанци, Руси и
Јапанци су се вратили кући пре него што су
планирали. Афричке селекције су такође
врло брзо клонуле, изузев пустињских
лисица из Алжира, које су се храбро
супротставиле моћним Немцима у осминама
финала, изгубивши тек после продужетака.

Пријатна изненађења су приредили Чиле,
који је несретно избачен у осминама после
извођења пенала у утакмици са Бразилом,
Мексико, који је од Холандије примио два
несретна гола у последња два минута, САД,
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са својом храбром игром и пожртвованим
ставом и експлозивна Колумбија, која се
касно пробудила у четвртини финала са
домаћинима.

Највећи шок Мундијала био је свакако
незапамћени дебакл
Бразила у полуфиналу
и утакмици за треће
место. Швабе су
малтене прегазиле
„Селесао“,
наметнувши се са
невероватних 7:1! Није
се још играо ни 30.
минут утамице, а
панцери су водили са
5:0, што се још никад
није догодило у
историји фудбала.
Велики “кирвај” који су
домаћини спремали у
случају победе,
претворио се у
гротескну трагедију
неслућених размера.
С другог колосека
дошли су Аргентинци
предвођени
маленим Леом
Месијем, који је на
овом такмичењу
доказао (ако је то
уопште било
потребно) да је у
дресу
репрезентације
само бледа копија
великог и
непоновљивог
Дијега. Док је
Марадона у
Мексику `86
бриљирао на
терену и практично сам побеђивао
противнике, градећи сваким дриблингом и
сваким голом праву легенду о себи, Меси је
деловао као унезверено дете, без трунке

емоције, посвађано са осталим саиграчима.
Упркос свему, Леу је додељена титула
најбољег играча турнира, што је изазвало
велико незадовољство љубитеља фудбала,
који с правом тврде да је то признање

требало да припадне
Родригезу, Робену или
Швајнштајгеру.

Сви су се на крају
сложили да је Немачка
заслужено освојила
четврту светску круну.
Наравно, овај успех
није нимало случајан,
јер се у „Фатерланду“
већ годинама марљиво
ради и масовно улаже
у јуниорске селекције.
Немачки клубови сваке
године производе нове
и нове светске асове и
боре се за сам
европски врх. Здрава
политика и конструк-
тиван приступ целој
причи довео је до
ситуације да немачки

фудбал тренутно
постане
најмоћнији и
најутицајнији у
свету. До даљњег,
панцери ће бити
запамћени по
томе што су први
Европљани који
су освојили
светску титулу на
јужноамеричком
тлу, а нападач
Мирослав Клозе је
са својих 16
голова постао

најбољи стрелац свих времена на светским
првенствима, испред Бразилца Роналда.

Видимо се у Русији 2018!
Горан Мракић
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Припремио је протојереј-ставрофор
др Бранислав Станковић

Мисирац родом и ученик св. Антонија. По
смрти великог учитеља свога, св.Сисоје
настани се на пустињској гори, званој
Антонијева, на којој се и Антоније раније
подвизавао. Тешким трудовима над самим
собом толико укроти себе, да беше кротак и
незлобив као јагње. Зато му Бог даде
велику благодат, да могаше исцељивати
болеснике, изгонити нечисте духове, и мртве
васкрсавати. Шездесет година подвизаваше
се Сисоје у пустињи и беше као извор живе
мудрости за све монахе и мирјане који
долажаху њему за савет. Пред смрт засија
му се лице као
Сунце. Монаси
стајаху око њега
и дивљаху се тој
појави. А када
светитељ испусти
своју душу, сва
одаја испуни се
дивним
благоухањем.
Упокојио се у
дубокој старости,
429. год. Св.
Сисоје учио је
монахе: „Ма како
искушење да се
догоди човеку,
човек треба да
се преда вољи
Божјој и да
призна, да се
искушење
догодило због греха његових. Ако ли се што
добро догоди, треба говорити да се
догодило по промислу Божјем.” Монах питао
Сисоја: „Како ћу угодити Богу и спасти се?”
Светитељ одговори: „Ако желиш угодити
Богу, иступи из света, одели се од земље,
остави твар, приступи ка Творцу, сједини се
с Богом молитвом и плачем и наћи ћеш
покој у овом веку и у оном.” Монах питао
Сисоја: Како достићи смерност?” Светитељ
одговори: „Када се неко извежба да признаје
свакога човека бољим од себе, тиме
задобија смерност.” Амон се жалио Сисоју,
како не може да упамти прочитане мудре

Свети Николај Српски

ПРЕПОДОБНИ СИСОЈЕ ВЕЛИКИ
изреке, да би их могао поновити у разговору
с људима. Светитељ му одговори: „То није
нужно. Нужно је задобити чистоту ума и
говорити из те чистоте положивши наду на
Бога.”

РАСУЂИВАЊЕ
Откуда ми знамо да има живота после

смрти? Знамо од Христа Господа, на основу
Његових речи, Његовог васкрсења и
Његових многих јављања после смрти.
Философи који признају живот после смрти
признају га на основу свога умновања, а ми

га признајемо на
основу искуства,
нарочито
искуства светих
људи, који нису
умели ни могли
неистину
објављивати. Кад
је св. Сисоје
лежао у постељи
пред смрт, лице
му беше врло
светло. Около
њега стајаху
монаси, ученици
његови. Тада се
загледа св.
Сисоје, па рече:
„Ево авва
Антоније дође!”
Поћутав мало
опет рече: „Ево

пророци дођоше!” У том се лице његово још
више засија, и он рече: „Ево апостоли
дођоше!” По том рече: „Ево ангели дођоше
да узму душу моју!” Најзад лице му засја као
Сунце, и сви беху у страху великом, а
старац рече: „Ево Господ долази, погледајте
сви. Ево Он говори: Принесите ми сасуд
изабрани из пустиње!” После тога светитељ
предаде дух свој. И колико је сличних
виђења било! И то од сведока
најпоузданијих.
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Након што су Србију и Босну и Херцего-
вину у мају ове године задесиле катастро-
фалне поплаве у којима је живот изгубило на
стотине људи, а на десетине хиљада остало
без својих домова, на апел Његове Свето-
сти Патријарха српског Г.Г. Иринеја,
одазвала се и Српска православна Епархија
темишварска - каже се у допису пристиглом
у редакцију од господина Синише
Кнежевића.

У сарадњи са Румунском православном
црквом, која се одазвала на позив српског
патријарха, испоручени су конвоји
материјалне помоћи, а благословом епископа
темишварског Г.Г. Лукијана, викар протојереј-
ставрофор о. Маринко Марков покренуо је
акцију прикупљања и новчане помоћи.

После договора са надлежним епископом
бањалучким Г.Г. Јефремом, делегација
Епархије темишварске посетила је Епархију
бањалучку и том приликом обишла Саборни
храм Христа Спаситеља у Бања Луци,
главном граду Републике Српске.

Делегацију су чинили епископ темишвар-
ски Г.Г. Лукијан и викар протојереј-ставро-
фор, о. Маринко Марков. За чланове

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЈА
ТЕМИШВАРСКА НАСТАВЉА СВОЈУ

ПОМОЋ ПОПЛАВЉЕНИМА
делегације, Влада Републике Српске
уприличила је свечани пријем, те су
делегацију Епархије темишварске дочекали
министар финансија др Зоран Тегелтија,
министар просвете и културе г. Горан
Мутабџија и министар вера г. Драган
Давидовић. У Влади Републике Српске
одржан је радни састанак са министрима
Републике Српске, који су том приликом
упознали Преосвештеног епископа Лукијана
са последицама поплава али и са планом за
превазилажење ове катастрофе.

Овом приликом, делегација Епархије
темишварске уручила је Влади Републике
Српске новчану помоћ коју су сакупили Срби
у Румунији за браћу Србе у Републици
Српској. Министар финансија изразио је
најдубљу захвалност свештенству и народу
Епархије темишварске, те изјавио да је ово
највећа новчана помоћ указана на овај
начин.

Овом приликом такође је договорено да
се сарадња Владе Републике Српске и
Епархије темишварске и Срба у Румунији
настави и у будућем периоду.

Н.Р.



20 br. 1273/18.07.2014.

REPORTER

Одлучили смо да посетимо Кетфељ са
јасном намером да упознамо нашег
сународника Слободана Јовичина,
дугогодишњег појца, руководиоца Српског
православног хора из места и председника
Црквене општине. Испред лепо уређеног
породичног дома дочекала нас је бака
Стефанија, мајка чика Слободана, иначе
најстарији члан ове многобројне породице,
коју чине супруга Јелена, син Сафет и
супруга Кристина, њихова деца Анисија и
Матија, ћерка
Мирјана и син
Лука. Глава
породице,
Слободан
Јовичин,
потомак је
вредне
кетфељске
паорске
породице, чији
су деда Теја, а
и отац
Димитрије били
одгајани у
православном
духу, волели су
цркву, дуго
били
црквењаци и
певали у
месном српском хору. И чика Слободан је
наставио породичну традицију. Постао је
члан Црквеног одбора, затим вођа Певачког
друштва, са којим поји приликом одржавања
литургије и богослужења, а које је редовни
учесник Смотре хорова. „Приметили су да
имам слуха и прикључили ме хору, а касније
сам од дугогодишњег хоровође Живка
Ненадова преузео вођство и постао
председник Црквеног одбора.“ Присетио се
наш саговорник да је као дечак заједно са
братом редовно присуствовао
богослужењима, а затим се сетио и пароха
који су служили у кетфељском српском
православном храму: Милана Николића,
Христифора Перића и Раденка Стојковића.

„Похађао сам четири разреда српске
Основне школе, крајем педесетих година, а
затим сам кренуо да изучим за тишлера. Тих

Слободан Јовичин – Кетфељ

ОД ПЕСМЕ И ЗАНАТА
година директор кетфељске школе био је
наш познати професор математике и педагог
Ника Продан и он је препоручио оцу Мити
да мој брат Теја настави школовање, а мене
да пошаље на занат.“ Столарски занат је
„испекао“ учећи заједно са још неколико
младића из места и околине у родном
Кетфељу, од мајстор Милоша Озрена
Видицког, родом из Жомбоља. „Занат се
краде, треба да видиш како ради мајстор,
јер се искуство стиче годинама. Рада Года и

ја били смо
шегрти, мали
калфа -
Кундерман, а
Живко Јованов
Лигеш био је
велики калфа.“
Пошто је
Кетфељ познат
повртарски крај,
заједно са
члановима
своје породице
наш се
саговорник
бави узгајањем
поврћа и у
својим
пластеницима
производи
парадајз,

паприку, патлиџан, итд., а њихово поврће се
затим продаје на зеленим пијацама у
Темишвару, Араду и Карансебешу и још
неколико мањих места широм Баната.
Чланови породице Јовичин негују српску
народну музику, а она је била и остала део
њиховог живота. Чика Слободан је почео да
пева као младић, а често су се на његовом
репертоару налазиле изворне песме које су
изводили Сафет Исовић, Мерима Његомир и
Предраг Цуне Гојковић. Са успехом је
учествовао на неколико регионалних
такмичења и чак снимио неколико песама за
Радио Темишвар, а пратио га је оркестар
којег су сачињавали наши познати музичари,
хармоникаш Богдан Пејић, Миленко Лукин
Старији и Живко Обркнежевић.

Миодраг Тодоров
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ПОТРЕС НА ДЕСНИЦИ, А НИ
ЛЕВИЦА НИЈЕ БЕЗБЕДНА

Србољуб
Мишковић

Пише:
Иако правосудни органи нерадо истражују случајеве

организованог криминала, у којима су умешани политичари са
врха, ипак не могу „затворити очи“ када су домети корупције и

мита толико очигледни да не могу бити „заташкани“
Ако је нешто добро организовано у нашем

друштву, чак и у политичким сферама, онда
је то... организовани криминал. Када се
помене ова синтагма, склони смо да поми-
слимо на организоване банде, сличне мафи-
јашким организацијама из самог подземља
неког друштва, које делују ван закона и свих
друштвених норми. Колико ће се у некој
земљи развити криминал зависи од
политичке воље, али и немоћи, извршне,
законодавне и правосудне власти, а у нашој
земљи, рецимо, од Владе, Парламента и
правосудних органа, а делимично и од
Председништва државе. Но, организовани
криминал у свим сферама друштва
(економија, здравство, настава, банкарство,
државне велике компаније итд.) не би могао
да „делује“ неометано да нема подршку
политичких органа, пре свега оних на
власти. У то смо се уверили свих ових
деценија након децембарске револуције.

Може неко помислити да сменом партија
и странака на власти, избором председника
државе или новог кабинета неке владе, води
до осетних измена и у сузбијању организо-
ваног криминала, који најчешће наноси огро-
мне штете друштву и свим грађанима у
висини од десетина процената бруто
националног дохотка. Влада најчешће није у
стању да организованом криминалу стане на
пут јер људи који руководе струковним
министарствима, као рецимо унутрашњих
послова, финансија, правосуђа итд, не
располажу довољним „инструментима“ не да
у потпуности сузбију криминал (то није
урадила до сада ниједна демократска
држава) већ да умање до минимума његово
деловање. Иако правосудни органи нерадо
истражују случајеве организованог крими-
нала, у којима су умешани политичари са
врха, ипак не могу „затворити очи“ када су
домети корупције и мита толико очигледни
да не могу бити „заташкани“. Случај брата
председника државе и једног лидера поз-
нате партије, „умешани“ у незаконите работе
једног циганског „клана“, већ седмицама
привлачи пажњу румунске јавности, али и
Европске уније. Не знам какав ће епилог
имати цео случај али и ово што смо сазнали
довољно је да се уверимо колико „трулежи“

има у нашем друштвеном и политичком
животу. Подаци казују да се иза решетака
или под истрагом налазе на десетине парла-
ментараца или бивших министара, руководи-
лаца великих државних компанија, магистара
и сличних јавних лица. Сви они припадају
једној партији или странци, јер су само са
те „позиције“ могли да делују ван закона на
штету државе и њених грађана.

Позната је и чињеница да се партије и
странке на власти лако одричу својих оба-
веза према грађанству. Можда то и не би
било ништа необично да бар чине све што
је могуће у корист својих сународника.
Проблем је у томе што их за политичку и
друштвену позицију „везује“ једино лични
интерес. То се сада примећује на десном
крилу наше политичке сцене, у опозицији.
Без власти партије са овог „десног блока“ не
могу преживети дуго, јер изостаје финансијс-
ка потпора. Док је десница била на власти,
око њеног лидера, председника државе,
вртела се огромна армија каријериста и
профитера. Од када је десница изгубила
власт, настали су потреси и трзавице, а
нервоза је захватила све партије. Без мини-
старских фотеља, високих функција у Парла-
менту, у правосуђу, у државним компанијама
као да не вреди трошити труда и зноја за
странку која ти је до јуче била и отац и
мати. Пример двојице кандидата за Европ-
ски парламент на минулим изборима, на
листи Партије „Народни покрет“ је очигле-
дан. Они јавно осуђују самог председника,
Елену Удреу, да је условила њихово „пози-
ционирање“ на списку, које обезбеђује
сигуран избор за ЕП, „уплатом“ у виду
спонзорства огромне своте девиза. Јавна је
то тајна и пракса не само у ПНР-у, већ и
свим партијама и не само за Европски
парламент већ и за наш домаћи, па и за
општинске одборе, жупанијске савете и
слично. Нико то не чини незаинтересовано.

Досадашњи (али не одавно) премијер,
министар културе у Влади Виктора Понте и
председник УДМР-а, Келемен Хунор,  поднео
је оставку у Влади, али о опстанку УДМР-а
на власти у оквиру владајуће коалиције
разговараће се тек почетком септембра.
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Министарство просвете, науке и техно-
лошког развоја позива све заинтересоване
припаднике српске националне заједнице из
држава у региону (Словеније, Мађарске,
Хрватске, Босне и Херцеговине, Румуније,
Бугарске, Македоније, Албаније и Црне Горе)
старости од 18 до 35 година да се пријаве
за доделу стипендија Владе Републике
Србије у оквиру пројекта „Србија за Србе из
региона“.

Заинтересовани се могу пријавити преко
надлежног Дипломатско-конзуларног пред-
ставништва Републике Србије у својој
држави.

Стипендија Владе Републике Србије
обухвата припремну годину учења српског
језика (осим за кандидате из Црне Горе,
Босне и Херцеговине и Хрватске) и
похађање основних, мастер или докторских
студија на факултетима Универзитета у
Београду.

Кандидати из Хрватске, Босне и Херце-
говине и Црне Горе не похађају припремну
годину учења српског језика већ се одмах
уписују на основне, мастер или докторске
студије.

Стипендија обухвата: бесплатну визу за
привремени боравак, бесплатну ностри-
фикацију средњошколских/високошколских
исправа, плаћене трошкове школарине
течаја српског језика и изабраних студија,
плаћен смештај и исхрана у установама
студентског стандарда, здравствено
осигурање и стипендију у износу од 15.000
динара месечно за трошкове превоза,
уџбеника и остале трошкове.

УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ СТИПЕНДИЈЕ:
1. Кандидат мора да буде припадник

српске националне заједнице.
2. Кандидат мора да има држављанство

једне од држава у региону (Словеније,
Мађарске, Хрватске, Босне и Херцеговине,
Румуније, Бугарске, Македоније, Албаније и
Црне Горе).

3. Кандидат мора да буде млађи од:
• 21 године за основне студије
• 25 година за мастер студије,
• 35 година за докторске студије.
4. Кандидат мора да има:
• одличан успех* у средњој школи за упис

на основне студије,

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Објављује
ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

за доделу стипендија за школску 2014/2015. годину
у оквиру Пројекта

„СРБИЈА ЗА СРБЕ ИЗ РЕГИОНА“
• завршене основне академске студије

обима 180 (за мастер студије обима 120
ЕСПБ) или 240 ЕСПБ (за мастер студије
обима 60 ЕСПБ), са просеком оцена изнад
8,50*,

• завршене мастер студије обима 300
ЕСПБ за упис на докторске студије,

5. Кандидат мора да поседује комуника-
цијски ниво знања енглеског или српског
језика.

6. Кандидат, након завршених студија,
мора да се врати и да живи у држави из
које је дошао.

*Напомена: Просек се утврђује према
систему оцењивања у држави у којој је
кандидат стекао средње, односно високо
образовање.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА
УЗ ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР:

1. Биографија (CV) са контакт адресом,
телефоном и е-mail адресом,

2. Кандидати за основне студије: оригинал
или оверена копија средњошколских
сведочанстава или дипломе о завршеној
средњој школи;

Кандидати за мастер студије: оригинал
или оверена копија дипломе о завршеним
основним академским студијама са
додатком дипломи;

Кандидати за докторске студије; оригинал
или оверена копија дипломе са основних
студија са додатком дипломи, оригинал или
оверену копију дипломе о завршеним мастер
студијама са додатком дипломи.

3. Копија пасоша;
4. Фотографија.
Кандидати који испуњавају услове за

добијање стипендије, попуњени формулар
заједно са потребном документацијом,
достављају надлежним Дипломатско-
конзуларним представништвима Републике
Србије у државама у којима живе.

Селекцију и рангирање кандидата ће
вршити Министарство просвете, науке и
технолошког развоја, уз препоруку Савета за
Србе у региону, а у складу са наведеним
условима за добијање стипендије.

Рок за достављање пријавних формулара
и пропратне документације је 31. јули 2014.
године.
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Током векова на овим банатским
просторима гајена је и негована велика
приврженост нашој прадедовској
православној вери и светосављу. О томе
сведоче бројни прекрасни људи – верници,
телом и душом наклоњени цркви и
прадедовској вери. Један од таквих је и наш
данашњи саговорник, умировљени мајстор-
ковач Петар Радивојевић, дугогодишњи
председник Српске црквене општине у
Решици. Великог заслужника за процват
духовног живота
православних Срба у
граду на Брзави, који су
изградили себи у самом
центру Решице нову
богомољу посвећену
Васкрсењу
Богомладенца Исуса
Христа.

„Могу да кажем да
смо ми Срби у Решици
поносни што смо успели
да сопственим снагама
и уз помоћ добротвора,
подигнемо себи свети
храм у којем се
окупљамо, учимо
хришћанству, узносимо
молитве, тражимо лека и
опроштај грехова, другим
речима општимо са
Богом. Тако нешто могу
само они који у свом
срцу и души носе велику
љубав према
Свевишњем и према
својој православној вери и Цркви – каже
чика Пера. Ја сам у том духу одгајан од
малена од својих родитеља и гледам да ту
моју љубав пренесем на своје ћерке, унуку и
праунука.“

Рођен је 1936. године у сељачкој
породици са пуно деце (имао је две сестре
Мару и Анђелију и три брата – Милана,
Димитрију и Ђоку), од оца Живе и матере
Стане у пољадијском селу Златица. Основну
школу учио је у родном селу, где су
предавања држали свештеници и монаси из
оближњег манастира Кусић. Они су му, уз
родитеље и надахнули ту велику љубав
према вери и Цркви.

По завршетку седмогодишње школе у

РЕШИЧКИ ЧУВАР ПРАВОСЛАВЉА
месту, године 1952. постаје ђак занатлијске
школе при Творници машина у Решици, а
после две године и радник у ковачници ове
значајне јединице румунске машиноградње.

Читавог радног века није се мирио и
задовољавао оним што је постигао, већ је
стално тежио ка нечем бољем. Тако је након
одслужења војног рока завршио најпре
Техничку школу у Решици, а затим 1984.
године и двогодишњу школу за мајсторе, на
вечерњем курсу. Све је то допринело да

напредује на
професионалном,
стручном плану. Неколико
година радио је као
главни технолог, па
пословођа у погону
ковачнице, да би свој
радни век завршио као
мајстор 1990. године
када је ступио у
заслужену мировину,
после 38 година рада у
производњи.

У Творници машина
упознао је и своју будућу
супругу Злату, родом из
Златице, са којом је
ступио у брак 1962.
године. Брак, који ће се
за неколико година
позлатити, донео им је
пуно радости, а највеће
су, свакако, две красне
ћерке - Радмила, од које
има унуку Јасмину и
праунука Давида и Тања

која живи у Решици.
И на крају, када смо га упитали да ли је

задовољан оним што је постигао у животу,
чика Пера нам је одговорио: „Иако човек
увек треба да тежи ка бољем, имајући у
виду моје године, могу да кажем да сам
задовољан. Јер, како гласи она мудрост:
Истински човек је онај који је у свом животу
изградио кућу, подигао децу и засадио воћку.
Ја сам све то урадио. Подигао сам лепу
кућу, имам красну децу, унуку и праунука и
засадио сам читаве воћњаке. Значи да
испуњавам оно што се тражи од истинског
човека.“

Горан Гога Пантин
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Прошлонедељну серију најмлађих
полазника Духовног дечјег кампа у
манастиру Свети Ђорђе сачињавали су
малишани из Дињаша и Банатске Црне Горе
– Краљевца, Лукаревца, Петровог Села,
Станчева и Рекаша.

О двадесетак девојчица и дечака
бринули су и подучавали их у духу
православља, протојереј Ђорђе Сујић, парох
краљевачки и лукаревачки, протонамесник
Милорад
Остојин, парох
дињашански,
протонамесник
Славољуб
Везелић,
парох
петровоселски
и рекашки и
јереј
Драгослав
Везелић,
парох
станчевачки.
Из разговора
са
свештеницима
сазнали смо
да су
малишане, ове
треће по реду
серије
Духовног
кампа Свети
Ђорђе,
љубазно
дочекали протосинђел Никон (Корићанац) и
мати Евгенија, који су током целог боравка
деце у манастиру за све имали пуно
разумевања, стрпљења, а пре свега
љубави.

За време боравка деце свакога дана
испоштовани су дневни ред и програм
активности у које су били укључени мали
кампери. Редовно су присуствовали
организованим часовима веронауке које је
сем свештеника одржавао и протојереј -
ставрофор др Бранислав Станковић,
архијерејски намесник темишварски.
Одговарали су на литургији и на вечерњу,
научили неколико духовних песама, а што је

ДУХОВНИ ОДМОР У МАНАСТИРУ
КРАЈ БРЗАВЕ

најважније, научили су на српском неколико
молитава, пошто су их на румунском учили у
својим школама.

И овога пута су се одржали часови
ликовног васпитања, тј. цртања и бојења,
који су привукли пажњу малих кампера.
Окупљени у великој сали, поређани око
стола, малишани су пажљиво посматрали и
слушали савете професорке Мире Поповић,
која у манастиру борави сваке седмице и

сакој групи
полазника
Дечјег
духовног кампа
показује
технику
цртања икона,
на хартији или
платну.

Прошле
седмице
слободно
време су наши
кампери
искористили
да прошетају и
обиђу
румунски
православни
манастир
Шемљуг -
Сарака,
захваљујући
господину
Маријусу
Стојану, кнезу

Бирде, који им је обезбедио превоз. А пошто
су деца испоштовала све што се од њих
захтевало, било је и доста времена за
одмор, разне активности и друштвене игре.

Малишани из Банатске Црне Горе и
Дињаша су много научили за време
једнонедељног боравка у Духовном дечјем
православном кампу, лепо су се играли,
дружили и стекли нова пријатељства. Пред
полазак својим домовима у суботу пре
подне су се исповедили, затим причестили
уз наду да ће се већина њих вратити и
следеће године у Дечји српски духовни камп
крај Брзаве.

Горан Гога Пантин
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Установљена је лепа традиција летњих
школа фолклора у Српском културном
центру „Свети Сава“ у Базјашу, где наша
културно-уметничка друштва бораве сваког
лета да би вежбали нове кореографије, да
би се дружили и не на крају да би се на
обали Дунава одморили.

Чланови новооснованог КУД „Извор“ из
Сараволе боравили су прошле седмице у
Српском културном центру, где су
увежбавали и припремали нове
кореографије. Свакодневно су чланови овог
нашег најмлађег друштва редовно вежбали у
просторијама припремљеним за одржавање
проба. Дневно су пре и после подне млади
Сараволци стрпљиво учили нове кораке,
сценско држање, затим неколико народних

кола, кореографије и сплетове сачињене од
српских народних игара. Како сазнајемо од
Радована Јованова, уметничког руководиоца,
млади чланови  друштва из Сараволе
увежбали су кораке кореографија  народних
игара из Баната и Беле Паланке, са којима
ће представљати српску мањину на
предстојећим културно-уметничким
манифестацијама и фестивалима фолклора у
земљи и иностранству.

Момци и девојке Културно-уметничког
друштва „Извор“ из Сараволе били су
одушевљени предивном околином, Дунавом,
као и условима смештаја, па овом приликом
захваљују Савезу Срба у Румунији, који им
је обезбедио превоз, исхрану као и све
потребне услове за рад у оквиру Кампа

САРАВОЛЦИ И ДЕЋАНИ У БАЗЈАШУ
обичаја и фолклора.

Средином прошле седмице, од четвртка
10. јула па све до недеље 13. јула, у
Српском културном центру „Свети Сава“ на
Дунаву, боравили су чланови КУД „Свети
Никола“ из Дете у оквиру Кампа обичаја и
фолклора.

Дијана Татарушану и Данијел Аврам,
уметнички руководиоци дећанског
фолклорног друштва, имали су на
располагању средњу групу која је
свакодневно вредно радила на усавршавању
неколико кореографија са којима ће се ово
наше културно-уметничко друштво
представити на будућим такмичењима и
фестивалима.

Из разговора са Дијаном Татарушану

сазнали смо да су се пробе одржавале
свакодневно, по три сата дневно и да су
чланови друштва из Дете у просторијама
одређеним за вежбе усавршавали делове
неколико кореографија. Девојке и младићи су
уз дружење и игру лако савладали нове
кораке и усавршили кореографију српских
народних игара из Груже за будуће наступе
и гостовања, где ће представљати српску
мањину из румунског Баната. Слободно
време у Српском културном центру, где ради
Камп обичаја и фолклора, Дећани су
искористили за одмор, дружење, обилазак
околине и вожњу чамцем на Дунаву.

Горан Гога Пантин
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Одбојкашка репрезентација Србије није
успела да се пласира на финални турнир 25.
Светске лиге.

У последњем викенду Светске лиге, за
наставак такмичења, Србији су биле
неопходне обе победе против САД, што није
остварила. У првом мечу у Новом Саду
Србија је победила са 3-0 (25-21, 25-20, 25-
17), али је у другом дуелу у Београду
изгубила са 1-3 (21-25, 25-20, 25-27, 20-25).

Комплетни резултати Б групе су следећи:
Србија – Русија 3-2 и 3-1, Бугарска – САД 2-
3 и 1-3, Бугарска – Србија 0-3 и 2-3, САД –
Русија 3-2 и 3-0, САД – Србија 3-0 и 3-2,
Русија – Бугарска 3-0 и 3-0, Русија – Србија
3-0 и 3-0, САД – Бугарска 3-1 и 2-3, Србија
– Бугарска 3-0 и 3-0, Русија – САД 2-3 и 3-0,

Страницу припремио: Јадран Кланица

НИШТА ОД ФИНАЛНОГ ТУРНИРА
СВЕТСКЕ ЛИГЕ

Србија – САД 3-0 и 1-3, Бугарска – Русија 1-
3 и 0-3.

Табела:
1. САД 12 9 3 29-20 24
2. Русија 12 7 5 28-16 24
3. Србија 12 7 5 24-20 20
4. Бугарска 12 1 11 10-35 4

На финалном турниру у Фиренци од 16.
до 20. јула играће домаћин Италија, Иран и
Бразил из А групе, САД и Русија из Б групе
и Аустралија, победник завршног турнира
друге дивизије. Аустралија је у финалу у
Сиднеју победила Француску са 3-2.

У Фиренци, репрезентације ће бити
распоређене у две групе. У групи Х играју
Италија, САД и Аустралија, а групу И
сачињавају Иран, Русија и Бразил.

ПОЧЕЛЕ ПРИПРЕМЕ КОШАРКАША
Кошаркашка репрезентација Србије

започела је припреме за Светско првенство
које ће се одржати у Шпанији од 30. августа
до 14. септембра.

На списку селектора Александра
Ђорђевића су следећи кошаркаши: Милош
Теодосић (ЦСКА Москва – Русија, 27
година), Стефан Марковић (Уникаха –
Шпанија, 26), Немања Недовић (Голден Стејт
– САД, 23), Василије Мицић (Мега Визура,
20), Стефан Јовић (Раднички Крагујевац, 24),
Богдан Богдановић (Партизан, 22), Владимир
Мицов (ЦСКА Москва, 29), Владимир Лучић
(Валенсија – Шпанија, 25), Никола Калинић
(Раднички Крагујевац, 23), Немања Дангубић
(Мега Визура, 21), Немања Бјелица
(Фенербахче – Турска, 26), Стефан Бирчевић
(Раднички Крагујевац, 25), Лука Митровић
(Црвена звезда, 21), Ненад Крстић (Анадолу

Ефес – Турска, 31), Огњен Кузмић (Голден
Стејт – САД, 24), Марко Симоновић (Црвена
звезда, 28), Владимир Штимац (Уникаха, 27),
Дејан Кравић (Тексас Тек – САД, 24) и
Мирослав Радуљица (Милвоки – САД, 26).

Репрезентативци се окупљају 9. јула у
Београду, од 13. до 26. јула одрадиће
припреме на Копаонику, а 27. јула је
контролна утакмица са Б тимом Србије у
Крагујевцу. Препреме се настављају у
Београду од 28. до 31. јула, 1. августа је
одлазак на турнир у Трст, а од 3. до 5.
августа у Трсту Србија ће играти против
Италије, Канаде и Босне и Херцеговине. Од
8. до 10. августа следи турнир у Француској
где ће се Србија састати са домаћином,
Хрватском и Грчком. Репрезентација се
враћа у Београд где ће боравити од 11. до
17. августа и одиграће на турниру «Трофеј
Београда» мечеве са Анголом, Аргентином и
Турском. Следи пут у Вршац где ће од 18.
до 23. августа бити настављене припреме и
контролни меч против Новог Зеланда 21.
августа. Последња припремна утакмица ће
бити 24. августа у Београду са Новим
Зеландом, а пут Шпаније репрезентација
креће 28. августа.

Србија ће на Мундобаскету играти у Групи
А, са селекцијама Шпаније, Француске,
Бразила, Египта и Ирана.
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Недавно се појавио из штампе десети
број гласника Историјског архива у Кикинди
за 2013-2014. годину.

Из летимичног прегледа садржаја
констатујемо сада, поводом малог јубилеја,
да је то солидан научни часопис који се
бави историјом и
архивистиком, али
и другом
тематиком.

Градиво је
подељено у две
целине: „Грађа –
архивистика“ и
„Истраживања –
чланци“.

Добар део
чланака је тематски
оријентисан на
Први светски рат:
Зоран Вељановић –
Велики рат у 1914,
Јован Пејин –
Добровољачки
покрет 1914-1918.
године; узроци,
подстрек и развој,
др Милан Мицић –
Формирање Прве
српске
добровољачке
дивизије, Драгољуб
П. Бадрљица –
Списак војника
умрлих од 1914. до
1918. године у
Великој Кикинди, Јован Пејин – „Велики рат
1914-1918. Кристофор Кларк и Срби“.

Овај број часописа има сараднике и са
овдашњих простора: Љубомир Степанов –
Срби из Румуније у бараганској голготи,
Стеван Бугарски – Бараган као трајна мора,
покушај сагледавања са временског

НОВИ БРОЈ ЧАСОПИСА „ATTENDITE“
одстојања и Саша Јашин – Никола Цреповић
и његова породица.

У засебну групу треба сврстати следеће
написе: Јован Чуданов – Кикиндске
шпедиције, Марта Иштван – Племићке
породице Нако, Дејан Мркић – Споменик

Јовану Ненаду
Суботичком –
подизање, рушење
и повратак; Рашко
Рамадански –
Наплата мостарине
код Сенте, Марко
Милошев – Питања
историје – нови
приступ историји
Велике Кикинде
пред Други светски
рат.

Архивистика је у
часопису
заступљена преко
прилога  „Улога
Друштва архивских
радника Србије на
успостављању и
промоцији модерне
архивске службе
1955-1960. године”
Александре Матић
и „Архивска
периодика у нас од
Другог светског
рата до савременог
доба (1951-2013) (I.
део)“ Зорана

Вељановића.
Даје се закључити да је овај број

кикиндског часописа разноврстан, на
завидном научном нивоу и лако читљив.
Улогу у томе имао је и Милан Срдић,
директор, главни и одговорни уредник истог.

Љ. Степанов
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Са пуно љубави,
честитамо 80.

рођендан (16. јула)
драгој

ПАУЛИНИ
СТОЈАНОВ
из Варјаша

Желимо ти много
здравља и још пуно
лепих година, које
ћеш проживети у
здрављу са нама
који те неизмерно

волимо. Хвала ти што си у нас уткала
толико доброте, среће и љубави, које су

се претвориле у снагу са којом смо
кренули у живот. Буди још дуго година

поред нас својом добротом и
племенитошћу и да нам, као и до сада,
будеш ослонац наше породице. Пуно те

волимо и буди увек уз нас, твоју
породицу, коју много волиш, чуваш је и

бринеш се о њој, као истински родитељ:
ћерка Слободанка, зет Ремус и унук

Дарко.

18. јула, наша драга
мама и мајка

ЉУБИЦА ЖИКИЋ
из Темишвара

слави свој 90.
рођендан. Тим

поводом желимо јој
све најлепше на
свету, безбрижне

дане, пуно здравља
и да поживи 1000 -

ту, уз нас, своје
најмилије, а ми ћемо је као и до сада

волети, поштовати и ценити.
На многаја љета, с љубављу и
поштовањем: ћерка Љиља, унук

Предраг, син Срђан, снаја Љиљана,
сестра Нада са породицом, сестрица

Радмила, прија Велинка и остала
родбина.

БОЖИДАР СТОЈАНОВ
Чанад

БОГДАН и ТАЊА
БОАНЦА

Темишвар

Поштовани читаоци!
Подсећамо Вас

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

часова.
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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.

22. јула навршава
се тужна година од
када је преминула

ЕМИЛИЈА МИНКИЦА
НОВАК

из Ченеја

С љубављу и вечном
тугом чуваћемо те од
заборава: супруг Илија,
син Драган, снаја Зита,
унуке Драгана и Дарија,
син Чедомир, снаја Лу-
креција и унука Дијана,
син Живанко, снаја Дана и унука Снежана.

У срцима туга, на
гробу тишина, у нашој
кући велика празнина
и после 11 година (19.
јула) од како смо се за-
увек растали од нашег
драгог супруга, оца и
деде

БОЖИДАРА БОЖЕ
ПЕТРОВА

из Дињаша

Много је лепих раз-
лога да те се са поно-
сом сећамо, а још више да те никада не за-
боравимо. Са нама си се радовао, туговао,
тешио нас и давао снагу за сваки нови дан.
Свака твоја реч урезала се у наша срца. Жи-
већеш вечно у срцима нашим. Нека те у ти-
шини вечног мира наша љубав чува од забо-
рава.

С поштовањем, твоји: супруга Мирослава
Сеја, ћерка Живадинка, зет Јон и најдражи
унуци Алин и Кристина.

Тужно сећање на
20. јул, када је пре 7
година преминуо дра-
ги мој муж

МИЛАН
СТЕФАНОВ

(ПУША)
из Варјаша

Не постоји време ко-
је доноси заборав, жи-
виш у свакој нашој при-
чи, сузи и успомени.

Мирно почивај, ника-
да те нећемо заборавити: супруга Ђулинка,
Милан и Мира.

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).

^ITUQE
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Са великим болом у души обавештавам да
је уснула у Господу моја драга снаја. Сада је
заједно, у царству небеском, са мојим нај-
дражим особама, сином и унуком, који су
преминули пре 14 година, односно 7 година

ЗОРА, МИЛОЈА и АРСА ЛАЗАРОВ
из Америке

родом из Варјаша

Вашим одласком настала је рана која не
зараста, бол који не престаје, туга коју време
не лечи. Нека ваше душе почивају у миру, а
наше сећање на вас трајаће вечно. Остаје
нешто теже од смрти, а то је живот без вас,
у срцу туга, у кући празнина, на гробу про-
клета тишина.

До гроба несретна ожалошћена мама, мај-
ка и свекрва Мица Лазаров из Варјаша.

Са болом у души подсећамо да пролази
15 година, односно 29 година, од када су
преминули наши драги родитељи

ВЛАДА и ЗОРКА НЕСТОРОВ
из Рудне

За вашу у животу испољену доброту, го-
тово непоновљиву скромност и племенитост
уз родитељску љубав, увек ће вам са тугом
и поносом бити захвална ваша породица.

30 година од упокојења
драгог

СЛАВКА ПАНИЋА
родом из Иванде

Ретки су људи као што
си био ти, твоје велико ср-
це и добра душа заслужују
наше вечно сећање и пош-
товање. Оставио си траг
који се не брише, доброту
која се не заборавља. Породица.

12 година од када је
преминуо драги

ЧЕДА ЛАЗИЋ
родом из Дињаша

Остаћеш увек вољен и
никад заборављен. Неиз-
мерно ти хвала за сву љу-
бав, подршку, ослонац и
за све што си учинио за
нас. С љубављу и пошто-
вањем носи те у срцу твоја породица.

Делимо велику бол и ту-
гу са ожалошћеном поро-
дицом поводом прераног
губитка драгог им

ТОШЕ ЛУКИНА
из Варјаша

Остаје сећање на твоју
доброту и племенитост. Ве-
чна ти слава и успомена

С поштовањем, Ђокица и Славинка Стојанов.

19. јула навршиће
се 9 година од када је
преминуо наш драги

САВА АЋИМОВАЦ

Ни дани, ни време
које долази, неће уб-
лажити бол за тобом.
Пуно је лепих успоме-
на да те се увек сећа-
мо, а највише да никад
не заборавимо твоју
доброту и племени-
тост. Много нам недо-
стајеш и увек ћеш бити у нашим срцима. По-
носни смо на тебе и за све ти хвала. Почивај
у миру. Ожалошћена породица.
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Време пролази а
бол и туга остају. Про-
лазе 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, неизме-
рно вредну, поштену и пожртвовану особу ко-
ја нам је целог живота даривала доброту и
племенитост. Нема више твог осмеха, роди-
тељске љубави, твојих мудрих речи и савета.
Остало је само сећање. Дубоко, снажно, лепо
и чисто као и твој живот. Неизмерно захвални
на свему, за све године заједно проведене, у
нашим срцима живећеш вечно.

С поштовањем, твоји: син Златомир и ће-
рка Ката са својим породицама.

Последњи поздрав
пун бола и туге дра-
гом брату

ТОШИ ЛУКИНУ
из Варјаша

Бол и туга су уз
нас, а ти си са нама у
мислима и срцима. За
собом си оставио ус-
помену која не може
да избледи, неокаља-
но име које ћемо пам-
тити само по добру и
сећање које нас опомиње да без тебе мора-
мо да наставимо даље онако како си живео
ти: достојанствено, часно и храбро.

Вечна ти слава и успомена!
Заувек ожалошћени: брат Драгослав, снаја

Делија, синовци: Срђан, Амелија, Милан,
Бранка и Кристи.

“Не дај се генерацијо...”, ово је последњи поздрав драгом разредном колеги

ТОШИ ЛУКИНУ
из Варјаша

Из овог света прешао је у свет вечности, мира и спокоја. Оставља нас да
се сећамо заједничких дружења, ђаковања, сазревања и одрастања. Неизбрисиве
успомене на драгог нам колегу трајно ће бити присутне у нашем сећању.
Најискреније саучешће ожалошћеној породици.

У знак сећања на њега – племенита мисао и тужно сећање од стране оних који
су га поштовали и волели: разредне колеге Српске гимназије, генерација 1975.

У тузи и болу оба-
вештавамо да је у 58.
години живота, преми-
нуо наш драги

ТОША ЛУКИН
из Варјаша
1956 - 2014.

Утехе нема, забо-
рав не постоји, тужна
су наша срца, а пра-
зан сваки кутак где си
био. Живећеш кроз
наше успомене и незаборавне тренутке када
смо сви били заједно. Туга се не мери речи-
ма ни временом које пролази већ празнином
која је остала твојим одласком. Несебично си
нам давао своју родитељску љубав, душу,
потпору и заштиту. Заувек ћеш остати у на-
шим срцима, мислима и причама.

Вечна ти слава и успомена!
Заувек ожалошћени: супруга Љиљана и

син Борко.

Са болом у души оп-
раштамо се од драгог

ТОШЕ ЛУКИНА
из Варјаша

Када са неким де-
лиш животно повере-
ње, срећу, тугу, и он
оде изненада, остају
заувек празнина и нај-
дубљи бол. Тешко је
сазнање да те више
нема, а неверица и
туга парају срца. Заје-
дно смо се радовали, а сада си далеко. Док
постојимо чуваћемо те од заборава.

Лака ти црна земља!
Вечно ожалошћени: шурак Миле, снаја Ми-

лица и синовица Драгана.
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Прошло је 26 туж-
них година од када је
преминуо наш драги

ПЕРИЦА ТОДОРОВ
из Темишвара

Не постоји време ко-
је може да умањи бол,
тугу и празнину од када
њега нема.

Заувек ожалошће-
ни: брат Драган са по-
родицом.

Са болом у души по-
дсећам да ће се 20. ју-
ла испунити 9 година
од када је преминуо мој
супруг

МИЛА РАЈКОВ
из Денте

Остало је празно ме-
сто у нашем дому, али
ти си заувек у срцу мом.
За све године мирног и
спокојног живота, које
смо провели заједно као
породица, сачуваћу твој лик у вечном сећању.

Почивај у миру, драги мој!
Заувек ожалошћена супруга Горица и Тити.

Шест тужних месе-
ци, дани страшне ти-
шине, љубави која бо-
ли и бол која трза и ки-
да, од када нас је на-
пустио наш вољени

БРАНИСЛАВ ЛАЛИЋ
из Темишвара

Непоновљив, посе-
бан, постојиш и тра-
јеш у нашој тузи, болу,
сећању, поносу што си
био наш. Хвала ти на
годинама незаборава.

Упалићемо свеће на овој тужној годишњици
и казати колико те волимо, колико нам
недостајеш, заувек и вечито.

Са тугом у души, жале за тобом: супруга
Меланија, ћерке Десанка и Радосавка, унука
Јасмина, зет Габи и праунука Карина.

Са болом у души
подсећамо да ће се
19. јула навршити 8
тужних година од када
је немила рука смрти
прекинула нит живота
нашег драгог супруга,
оца, свекра и деде

ЗЛАТОЈА
ЈОВАНОВА
из Немета

Отишао је
изненада и оставио у
нашим срцима огромну празнину, неизмерни
бол и тугу, али његова племенитост, љубав
и доброта које нам све више недостају, са-
чуваће га од заборава. Док нас буде, чува-
ћемо са поштовањем и поносом сећање на
његов драги лик.

Ожалошћени: супруга Мара, син Илија,
снаја Аурика и унук Златко.

Тужно сећање

ЗЛАТОЈЕ
ЈОВАНОВ
из Немета

1926 - 2006.

19. јула, пре осам
година, немила смрт
отела га из загрљаја
вољене породице и
оставила његове нај-
милије да га оплакују
и за њим тугују. Напу-
стио нас је заувек, без иједне речи и оставио
празнину, бол и тугу које све више осећамо.
Са поштовањем и поносом, чуваћемо га у
најлепшој успомени.

Сестрица Ђурђевка са породицом.

Све оне који су га
познавали и ценили
његову доброту и
скромност, подсећамо
да пролазе 6 месеци
од када је преминуо

РАДИСЛАВ
КОНСТАНТИНОВ
из Темишвара

родом из Варјаша

Вечна му слава и
успомена!

Сестра Олга.



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
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




