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V E S T I
ТАМБУРАШКИ ОРКЕСТАР
„БАТИНИ БЕЋАРИ“ НА
ФЕСТИВАЛУ У БИЈЕЛОМ ПОЉУ
У периоду од 8. до 9. августа у Бијелом
Пољу се одржава Међународни фестивал
тамбуре на ком ће ове године гостовати и
Тамбурашки оркестар „Батини бећари“ из
Великог Семиклуша под вођством Марка
Бугарина са солисткињама Душицом и
Мирјаном Рошу.
Семиклушани ће наступити на отвореној
сцени фестивала и извести репертоар
староградских и банаћанских песама, а са
Тамбурашима ће у Бијелом Пољу бити и
Силвију Рошу, директор семиклушког
фестивала „Тамбурица банатске равнице“.
Љ.П.С.

МИРКО ЖИВКОВИЋ ПОЧАСНИ
ГРАЂАНИН ФЕЊА
У Дому културе у Фењу 14. августа с
почетком у 10 часова ће уваженом др Мирку
Живковићу, универзитетском професору,
књижевнику, историчару, преводиоцу и
лексикографу бити додељена титула
почасног грађанина Фења.
Како сазнајемо од Миле Лолића,
председника МО ССР у Фењу, титулу уручује

директор Дома културе Валерика Борлован,
а свечаности ће присуствовати уз бројне
мештане и званичници МО ССР у Фењу као
и челници ССР. Љ.П.С.

АЛЕН ИСЛАМОВИЋ У ЛУГОЖУ
У петак, 15. августа, љубитељи поп и рок
музике из Лугожа имаће прилику да чују
познатог певача са простора бивше
Југославије Алена Исламовића, некадашњег
члана група „Дивље јагоде“ и „Бијело дугме“.
Истог дана наступиће и неколико румунских
поп и рок састава и извођача. Концерт
Алена Исламовића и бенда „Кад би био
Бијело дугме“ одржаће се поводом градске
славе Свете Марије на отвореној сцени
испред Дома културе синдиката, а организују
га D & N Media Show Production и Општина
града. Улаз је бесплатан. М.Т.

РИБЉА ЧОРБА У БЕШЕНОВИ
Легендарна српска рок група „Рибља
чорба“ одржаће концерт у петак, 15. августа,
у оквиру храмовне славе „Свете Марије“ у
Бешенови. Концерт организује D & N
Mediashow, улаз је бесплатан па се очекује
велики број посетилаца из околине и
Темишвара. М.Т.

НОВО СЕДИШТЕ МО ССР У ЛЕСКОВИЦИ
У Лесковици
је за Светог
Илију отворено
ново седиште
МО ССР у
присуству
челника ССР,
председника
ССР Огњана
Крстића,
Адријана
Мојсеша,
потпредседника
Општине Нова
Молдава и потпредседника Савеза Срба у
Румунији, као и домаћина Иванка
Стојичевића и Животе Кокара.
Како сазнајемо од Животе Кокара,
председника МО ССР у Лесковици, седиште
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ће бити
освећено за
две недеље
када буду
потпуно
завршени
радови и унет
намештај.
Лесковчани
су искористили
прилику да
прославе и
своју заветину
Светог Илију.
Културно-уметнички програм уприличили су
АКУД „Младост“ и КУД Стара Молдава који
су пред око 300 Лесковчана српском песмом
и игром улепшали мештанима вече. Љ.П.С.

KO BI REKO

БРЗИ АВГУСТ НА SLOW MOTION
Пише:
Љубинка
Перинац
Станков

Преко моје акутне потребе за оним Балашевићевим „slow motion“ лепи
се као умацкана, истопљена налепница, нека супротна градска брзина.
Ритам госпођа са белим сламнатим шеширима и туфнастим свиленим
тракама, контрира ритму пензионера са цегерима, док се ритам младих
хипика са раста уплетеним фризурама споро ал` сигурно сукобљава са
ритмом дизелаша и пијачних дилера

Спарни је августовски дан са неизбежним
асортиманом градских и мање градских
путника у трамвају. Електронски сат са
супротне стране показује 36 степени
Целзијусових. На овој другој је 33. Ту смо
негде, као и увек, на средини. Никад код
нас ништа није прецизно, него онако,
отприлике. Несносна врућина и гужва су већ
припитомили осећај хаотичног и дају му
благе, домаће тонове неудобног.
Једна страна улице је раскопана и
напуштена. На другој аутомобили разних
димензија и боја, разних брзина, са

ритмом дизелаша и пијачних дилера.
Шљаштећа реклама у центру града има
једно прегорело светло. Сиви мачак се лењо
облизује и лежи под хладовином коју банери
остављају на бетону. Клошар, некадашњи
универзитетски професор, у парку код
катедрале спава на клупи подвијених
колена. Предалеко ми је и не успевам да
прочитам наслов књиге која му преклапа
лице, а баш бих волела да знам који га је
филозоф успавао.
Код Пијаце „700“ у трамвај улази млада
жена са дететом у наручју и великом црном

Фото: Алин Стојановић

нервозним људима у њима. Не чујем их, али
им замишљам репертоар. Млатарање руку
наговештава артиљерију псовки која таман
паше уз августовско усијање. Сви су некако
накострешени и неуједначени, као
покварене лутке које никако да усагласе
рамена и руке, ноге, главе и покрете.
Преко моје акутне потребе за оним
Балашевићевим „slow motion“ лепи се као
умацкана, истопљена налепница, нека
супротна градска брзина. Ритам госпођа са
белим сламнатим шеширима и туфнастим
свиленим тракама, контрира ритму
пензионера са цегерима, док се ритам
младих хипика са раста уплетеним
фризурама споро ал` сигурно сукобљава са

ташном на леђима. У стопу је прати риђи
човек пегавог, добро познатог лица. Било је
довољно да нам се погледи укрсте, па да
се истог трена одвоји од жене и нестане у
гужви.
Мени је било шеснаест, а ни њему није
било више када ми је из јакне извукао
новчаник. Срели смо се од тада неколико
пута. Увек је поглед склањао и брзо налазио
начина да се од мене удаљи.
Темишвар је град контраста, и бар за
мене снажног осећаја припадности нечему
страшно твом. Па како у овом граду да се и
осећаш другачије? Ту су ти и џепароши
позната лица... А и шта ћеш? Знамо се из
детињства.
br. 1276/8.08.2014.
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Зашто се не сме критиковати Израел
Осим што има подршку САД, ова земља и на најмањи помен ратних
злочина у Гази одговара оптужбама за антисемитизам
И поред незваничног прекида ватре,
Хамас је јуче испалио једну ракету на
Израел, док је израелска војска у два
одвојена напада погодила двоје
палестинских цивила, укључујући
четворогодишње дете. Тиме је број
погинулих Палестинаца после 22 дана рата
нарастао на 1.037, што осим хуманитарних
организација и медија ретко ко истиче јер
Израел и даље успешно одбија већину
критика на свој рачун одбацујући их као
изливе антисемитизма.
Влада Бенјамина Нетанијахуа поручује да
ће одговорити на сваки удар милитантне
палестинске организације, мада је оружје
делимично утихнуло да би се обележио
почетак Бајрама. Према последњим
информацијама које шаљу извештачи светских
медија, већина настрадалих у малој енклави
јесу цивили, међу њима око 226 деце.
Подаци УН показују да је 6.200 људи
рањено, од чега 2.000 деце, док је домове
напустило 215.000 Палестинаца. У Израелу су
погинула три цивила, а у борбама са Хамасом
живот је изгубило 45 војника. Због драматичне
разлике у билансу и гађања цивила и
цивилних објеката, Хјуман рајтс воч тврди да
је тамо посреди претерана употреба силe па
чак и ратни злочин. Међутим, готово да нема
страног државника или западне владе који су
казали да се у Гази дешава нешто вредно
осуде. Нетанијахуу се верује на реч када каже
да су мета инвазије само хамасовци и тунели
које су ископали да одатле нападају
израелске војнике.
Израел је досад веома успешно одбијао
критике на рачун погибије ненаоружаних
Палестинаца или убијања цивила током рата
са Либаном 2006. Није било по њега
неповољних резолуција СБ УН,
предупређена је свака мисао да би се пред
неким међународним трибуналом могло
судити његовим трупама, а изостале су чак
и мало оштрије речи на рачун несразмерно
великог страдања становника Газе. То се
постиже тиме што углавном свака влада ове
земље игра на карту антисемитизма. Ако се
неко усуди да скрене пажњу на жестоко
бомбардовање Газе, па и њених школа,
болница и џамија, он се одмах прогласи за
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неког ко само мрзи Јевреје.
Планетарна јавност и светске владе
веома су осетљиве на овакве оптужбе због
још живог сећања на холокауст. Геноцид над
Јеврејима урезан је у свест неколико
генерација, толико да је и најдаља
повезаност неког ратног злочина са
страдањима током Другог светског рата
довољна да се страна осумњичена за нови
холокауст одмах сатанизује.
Јеврејска држава данас сматра да јој
холокауст даје морално право да се брани
онако како она налази за сходно. Иако групе
за заштиту људских права упозоравају на
хуманитарну катастрофу у палестинској
енклави, има назнака да би насиље тек
могло да ескалира. Израел је изгубио 45
војника и вероватно ће морати да својој
јавности докаже да ово нису биле узалудне
жртве. Шок је превладао у Јерусалиму и Тел
Авиву када је земља већ на почетку рата
готово одједном изгубила 12 војника, док је
за време претходног рата са Хамасом,
током 2008. и 2009, погинуло укупно 13
Израелаца (и 1.400 Палестинаца).
Ипак, ова држава не мора да се плаши
да ће о њеним злочинима судити неки суд у
иностранству јер је, за разлику од Србије,
њу тешко уцењивати јер за спонзора и
заштитника има најјачу светску силу – САД.
Шеф Беле куће Барак Обама је као и
већина политичара и званичника у САД
поводом најновијег сукоба казао да
подржава „право Израела да се брани” и да
осуђује нападе Хамаса.
Нетанијаху, као и премијери пре њега,
оптужује стране медије за пристрасност,
иако је та пристрасност неретко на страни
његовог народа. Међутим, злочини се
погоршавају, па се у западним медијима
појачава критика на рачун Израела. Чини се
да је сваки кабинет био најкивнији на Би-БиСи због наводних покушаја ове телевизије
да „делигитимизује Израел”.
Тамошње владе су на известан начин у
праву. Ово јесте једна врста
делигитимизације, само што се Израелу не
одузима право да постоји, већ да
некажњено врши ратне злочине.
Јелена Стевановић
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Магични тунел
Један од
најлепших
банатских
туристичких
објеката, Тунел
љубави, је
недавно уврштен
у списак
скривених блага
Европе, и може се
видети на
официјелном сајту
Европског парламента намењеног природним лепотама чланица
ЕУ. Тунел покрива пругу која повезује Боутари са
Карансебешом, пролазећи кроз Општине Обрежа и Глимбока,
на 100 км од Темишвара. Прва занимљивост у вези са овим
тунелом је та што га је природа „подигла“ на половини
раздаљине између Северног пола и Еквадора, а друга што у
Клевену (Украјина) постоји идентично дело природе, тако да се
једно време веровало да се ради о истом тунелу.

Хирошима
Неколицина
преживелих,
рођаци жртава,
јапанске власти и
представници
страних
делегација су
протекле среде у
08.15 часова
(02.15 по
румунском
времену) минутом
ћутања одали пошту погинулима у стравичном нападу који је тог
6. августа 1945. са лица земље збрисао један град и побио
најмање 140.000 његових становника. Тог кобног јутра је
амерички бомбардер Енола Геј бацио прву атомску бомбу у
историји, на земљу која је Други светски рат фактички изгубила
још 22. јуна 1945, када су Американци освојили Окинаву,
последње јапанско острвско одбрамбено упориште на
Пацифику. А само три дана касније друга атомска бомба погађа
Нагасаки, усмртивши више од 70.000 цивила.
Превео и приредио: Горан Мишковић

ВРЕМЕПЛОВ
Прилози за руске
војнике
Антифашистички
одбор Словена у
Румунији позива све
месне антифашистичке
одборе да сакупљају
прилоге у новцу,
слаткишима, храни,
дувану, итд. за рањене
руске војнике.
2. новембар 1944.

Фудбалски турнир
у Немету
У оквиру „Дачијаде“
у Немету је одржан
фудбалски турнир на
којем су учествовале
екипе: Берексана из В.
Берексова, Раднички
из Соке, Партизан из
Краљевца и домаћи
Борац.
31. март 1978.

Снеки у нашем
граду
Љубитељи српске
народне музике имали
су прилику да минулог
петка, у просторијама
хотела „Континентал“,
присуствују концерту
Снежане Бабић Снеки
и комичара Јове
Радованковића.
17. децембар 1993.
br. 1276/8.08.2014.
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Душица АНДРЕJ
професор

ЧУВАЈУЋИ СРПСКИ ЈЕЗИК
• Ако у Денти питате за Србе, немојте се чудити ако вас упуте код госпође
Душице Андреј, ћерке свештеника Миодрага Перишића, која се родила у
Радимни, јер је отац ту службовао, али је цео свој живот и радни век
провела у Денти. Радила је као просветни радник и годинама је одржавала
учење српског језика у овом месту. Остала је привржена традицији, цркви и
Србима који у Денти још живе •
• Иако сте били на студијама у
Темишвару, нисте изабрали велики град
него сте свој живот провели у Денти.
Откуд тај Ваш избор?
Ја сам свештеничко дете и пошто је тата
као свештеник био у Радимни, ја сам тамо
рођена, али и он и мама Катица, која је исто
Денћанка, убрзо су се вратили. Ја за себе
кажем да сам денћанско дете. Ту сам
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живела, и ту сам радила скоро целог живота
као професор румунског и руског језика,
прво у Великом Жаму, а после и у Денти.
Док сам била студент у Темишвару од 1970.
до 1974. била сам активна у студентским
дружинама, била сам члан позоришне
дружине „Талија“. Вишеслава Ћирић је била
вођа друштва. Нисмо тада имали играчку
групу, али смо имали оркестар и позоришну
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групу. То су биле моје најлепше године, када
сам посетила неколико српских села. Као и
свака младост и моја је била лепа. Дента је
био мој избор и избор мога супруга. Ту смо
радили и створили породицу.
• Колико ми је познато, Ви сте дуго
одржавали и учење српског језика у
Денти, и то чак и пре 1989. Како је
до тога дошло?
То је било 1984. када сам ја
преузела наставу од госпође
Радинке Милић, која тренутно живи
у Орадеји, јер су јој тамо деца. И
радила сам са децом све до
2007. када је дошла Светлана
Пасула, која је завршила
Академију у Вршцу. Када сам
ја преузела предавање
српског језика у Денти,
урадила сам то да се
настава на српском језику не
би прекинула. Имали смо и
децу из мешовитих бракова, као и
свуда, јер то је чињенично стање.
Читам у “Нашој речи” да нас је све
мање, да губимо одељења, да
немамо довољно деце, да не знају
да говоре српски. Зато ми је тада
била велика радост што сам
успела да заинтересујем децу да
уче српски. Чак сам имала
случајеве да су оба родитеља
били Румуни, нико у породици није
био Србин, али су желели да
њихово дете научи да прича,
чита и пише српски. И ту сам им
изашла у сусрет и нисам никог одбила,
јер сам сматрала да је још и већа част
када неко стран жели да научи твој
језик. Тако је био, на пример, румунски
свештеник, који је оба своја детета
уписао да науче српски, и још неколико
породица Румуна за које никад не бих

ни помислила да ће желети да им деца уче
српски.
• Колико је велика група деце са
којима сте радили?
На почетку сам имала дванаесторо, после
осморо, па деветоро, па седморо и на крају
сам радила са њих петоро ђака. Сећам се
да је једног поподнева у учионицу ушао
један господин из бивше Југославије, јер
тада још није била Србија. Не бих могла
да вам кажем одакле је тачно био, али
ми је пришао и рекао да је у „Банатским
новинама“ прочитао да ја немам
уџбенике и Букваре за децу, па ми
је донео на поклон пет Буквара.
Стварно, Буквари које сам ја
наследила били су раскупусани,
стари и покидани, те је овај
поклон итекако био
добродошао, а допао се и
деци. Много нам је значило јер
деца воле да књига и лепо
изгледа и да је интересантна.
Ствари су се побољшале
када се основао Савез и
када сам добијала и књиге и
уџбенике и брошуре. Почели
су за децу да стижу и поклони
за Светог Саву и за Божић.
Нажалост, деце је било све
мање и то је разлог што смо
престали са радом.
• Чиме се сада бавите?
Свим што значи
одржавање једног
домаћинства на селу. Не можемо
без мало живине, без стоке... Као и
сви на селу. Обрате ми се и деца и
понеки родитељ да им помогнем са
домаћим задацима. Волим да
читам. Редовно читам ваш лист и
тако остајем у вези са Србима где
br. 1276/8.08.2014.
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год да нас има.
• Не само што сте Ви изабрали Денту
да овде проведете свој живот, него је и
Ваша ћерка која је тек основала своју
породицу решила да живи исто у Денти.
Сматрате да је то добро за младе људе?
Ћерка ми је
завршила Економски
факултет и Мастер, а
сад се запослила као
васпитачица у
Ровиници Маре. Ове се
године удала. Имали
смо и свадбу. Муж ми
је инжењер зоотехнике,
бави се
пољопривредом. Јако
ми је жао што деца не
желе да иду у град, али
су решени да остану
са нама.

појма нису имали да ли је он жив или није. А
кад се вратио кући, дошао је у партизанском
оделу. Тај часопис ја и дан данас примам и
дајем га у манастир Шенђурац да читају.

• Како живе Срби у Денти?
Као и свуда. Старији се састају око
цркве. Имали смо
невреме, црква је
оштећена, али уз
добру вољу људи
и Божју помоћ
успели смо да је
поправимо.
Немамо у Денти
много младих.
Већина су стари
пензионери. Поред
мене је баба
Меланија која је за
њене године
веома бистра и
чила. Знамо једни
• Како се данас у
за друге.
Денти Срби окупљају.
Посећујемо се.
Шта вас држи на
Има нас око сто и
окупу?
нешто особа, како
Држи нас на окупу
каже отац Жика,
оно што нас је и раније
али у цркву
држало, жеља да не
долази њих
заборавимо ко смо. Ја
двадесетак.
Читам
у
“Нашој
речи”
да
нас
је
све
мање,
имам претплату на
Волела бих да
да губимо одељења, да немамо довољно
„Нашу реч“, а имају је
смо још и више
деце, да не знају да говоре српски. Зато
и други у месту. Оно
сједињени, да се
ми је тада била велика радост што сам
што је посебна прича
и о нама више
успела да заинтересујем децу да уче
српски.
Чак
сам
имала
случајеве
да
су
оба
јесте чињеница да ја
зна, да постојимо.
родитеља били Румуни, нико у породици
још увек, после девет
Не знам да ли је
није био Србин, али су желели да њихово
година од смрти мог
дете научи да прича, чита и пише српски било куће да
оца, примам часопис
нешто није дала
„Православни мисионар“. Ни отац није знао
сад када се прикупљала помоћ за
ко га је на овај часопис претплатио,
настрадале у поплавама у Србији. И
вероватно неко од бивших колега из рата.
Денћани су показали да су сложни.
Тата је завршио Богословију у Призрену, па
га је тамо ухватио рат, а његови родитељи
Љубинка Перинац Станков
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KLISURA I POQADIJA
БЕЛОБРЕШКА

„МЛАДОСТ“ И „КРУНА“ НА СЦЕНИ
„Културно лето Савеза Срба“ стигло је,
после Лесковице, у недељу увече и до
Белобрешке. На сцену Дома културе у месту
које је некада било центар српских
културних активности у Клисури, изашли су
АКУД „Младост“ и КУД „Круна“ из Српског
Семартона.
Пред
многобројном
публиком прво
су чланови
играчке дружине
из Темишвара
приказали
завидно умеће у
народним
песмама и
играма из Бачке,
а потом су
млади
Семартонци
одлично
одиграли сплет игара из Шумадије.
„Ој, Стојане, млад стопане“, и игре из
Српске крајине
су можда
добиле ипак
највише аплауза,
што је био
вероватно
посебан
моменат за
Сенадина и
Сретка Крстића,
уметничке
руководиоце
темишварских
академаца.
„Види се да „Младост“ више није
аматерско друштво, да су стварно на
високом професионалном нивоу, а и
Семартонци су се веома добро показали
вечерас. Напредују и то је за сваку
похвалу“, каже Сафет Радованковић, некада

веома активан играч и глумац у Белобрешки.
КУД „Круна“ је под управом Весне
Чолаковић – Струце и Миливоја Мишкова
одлично одиграла кореографију Душана
Миладинова. „Веома смо задовољни како
нас је публика примила, стварно је било
изнад наших
очекивања,
можда и зато
што смо први
пут у
Белобрешки, а
нисмо били у
комплетном
саставу“, тврди
Весна
Чолаковић –
Струца.
Исте вечери,
после много
година, одржана
је и пројекција
једног филма. Био је приказан документарни
филм „Срби у Румунији“, аутора Рајка
Корње, а после
приказивања
филма појавила
се идеја о
реализацији
једног сличног
документарног
филма о
Белобрешки.
Иницијативу
„Културног лета
Савеза Срба“ у
Белобрешки је
покренула
Месна организација ССР и Општина
Пожежена, а Мирче Милосављевић сматра
да је публика била жељна културне
активности и да је најважније то што су сви
били веома задовољни.
Р.К.
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БЕШЕ ЈЕДНОМ ЗЛАТНИ ЈЕЛЕН...
Да ли су стари Срби, у древним временима пре Средњег века, имали
специјална места где су се окупљали да пију вино, медовину или неку
претечу пива – не знамо, али смо из доба турске владавине наследили
два експлицитна назива: механа и кафана. Из старословенског нам је
остала реч крчма, али нашим прецима je засигурно била битнија суштина
од лексичких нијанси
Наравно, нису се само Срби опуштали у
разноразним биртијама. Сви народи су
волели гозбе, добро вино и квалитетно
послужење, те је кафана током векова
постала установа која је имала безброј
практичних примена, посебно на брдовитом
Балкану. У Србији се и дан-данас послови
чешће договарају и завршавају у кафани
него у канцеларији, а многе владе су
настале и нестале после заседања за
кафанским столом.
Када су Турци дошли у Темишвар, 1552.
године, Срби су им, по речима Милана
Мицића, отворили капије Баната. „Граница је
дала еп, а Банат је убрзо престао да буде
хришћанска граница. Банатски Срби улазили
су у своје мање часно време. Турци су
закорачили у Банат преплићући га џамијама“,
каже аутор у својој књизи „Кругови времена
банатских Срба“. Но, нису Турци изградили
у Банату само џамије, већ и такозване
„ханове“, то јест пристаништа за путнике и
госте, где се могло нешто мезнути и попити
кафа. Од тих су се „кафана“ касније развиле
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праве гостионице, у којима су после доласка
Аустријанаца (1716) почела да се служе
алкохолна пића, на опште задовољство
цењеног грађанства.
Темишвар је полако почео да се претвара
у централно-европски град, а као такав је
био преплављен кафанама, бирцузима и
пиварама, по узору на Беч, Пешту и Праг.
Замишљен као хабсбуршки економски опит,
Темишвар се врло развио, а локални Срби
су се радо прилагодили наметнутом ритму.
Да ли је у Темишвару икад било
искључиво српских кафана, тешко је рећи,
мада је, имајући у виду мултиетнички
карактер овог града, то мало вероватно.
Једина кафана за коју се поуздано зна да је
носила српско име је „Златни јелен“ у кварту
Фабрика (на немачком „Fabrikstadt“). Ту се
после 1718. населио велики део влашкосрпског становништва (или „рашанског“, како
су тада били називани Срби у Банату) из
кварта Велика Паланка, у складу са
захтевима и новим административним
плановима аустријске војне команде. Румуни
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су живели у насељу Велика Влашка, Немци
у Немачкој Фабрици, а Срби у Старој
Фабрици. Немачки архитекта Карл Милер,
коме је било поверено пројектовање и
подизање зграде парохијског дома, становао
је такође у Фабрици. Овај кварт је у то
време представљао темишварску чаршију, а
Српска православна црква је на
„Хауптплацу“ (данашњи Трајанов трг)
изграђена између 1746. и 1755. године.
У 19. веку непокретна црквена имовина је
полако почела да се умножава. Прво је
1837. године купљена зграда на главном
тргу, која је била позната под називом
Златни јелен. Из
закључака годишње
скупштине, одржане
13. априла 1877.
године, види се да је
на месту Златног
јелена и Малог дома
планирано подизање
једног другог здања.
Сходно књизи
Мирослава
Тимотијевића „Црква
светог Георгија у
Темишвару“, кафана
која је
функционисала под
истим називом била
је реновирана 1892.
године, а генерална
обнова здања је
извршена у току
1928. године, када су
поправљени улаз у
кафану, степениште и
излог. У тој згради је
функционисао и први
српски занатлијски
центар, чија је духовна слава Свети
Спиридон, који се и дан-данас празнује.
Црквена општина је уз светог Георгија
исказивала посебно поштовање светом
Василију Великом. Његова слика се
налазила на архијерејском трону, а овај
светитељ је изабран и за патрона
фондације „Златни јелен“. Након Другог
светског рата све црквено-општинске зграде
су национализоване, а враћене су црквеној
општини тек после Револуције. Захваљујући
свештенику Браниславу Станковићу и
црквеној општини, оне су поново
обновљене, а пре три године се на згради
поново појавио и натпис Златни јелен.
Треба напоменути да су на истом месту у
доба комунизма функционисали један

биоскоп (ИЛСА) и раднички клуб, али су
информације из дотичног периода оскудне.
Било како било, међуратни Срби су често
свраћали у фабричку кафану, где су знали
да „попричају покоју“, по нашем старом,
устаљеном обичају. О томе сведочи и
госпођа Ксенија Манојловић, која памти „да
је њен отац после литургије често свраћао у
Златни јелен“.
Но, Срби су иначе увек били познати по
својој љубави према кафанама. Ђура
Јакшић, Тин Ујевић, Бранислав Нушић и
Стеван Сремац су цео век провели у
Скадарлији. Ујевић и Крклец су, иако
Хрвати, написали
можда најлепше
стихове о Скадарлији,
а Јанко Веселиновић
се својевремено
поверио пријатељима
да му је кафана „Три
шешира“ спасла
живот. Наиме, једне
се кишне вечери
трула греда, која је
држала кров над
песниковим креветом,
срушила на постељу.
Он је прошао
неповређен јер се
незгода збила пре
поноћи, док је
боравио у
Скадарлији.
Нажалост, о
темишварским
кафанама нису
забележене никакве
анегдоте и не постоје
стихови познатих
песника, иако су у
највећем граду Баната својевремено
боравили Црњански, Бранко Радичевић и
Вук Караџић. Помињали су они Темишвар,
али нису вероватно обилазили српске
кафане (ако их је уопште било). Наравно, у
то доба су многи српски приватници имена
својих фирми истицали на немачком језику,
из комерцијалних разлога, исто као што
данас то чине на румунском.
Тренутно у Темишвару постоји неколико
српских ресторана, али ниједна права
српска кафана. Додуше, оне су почеле да
изумиру и у самој Србији, јер плексиглас,
стробоскопи, пластика и хемикалије су
увелико потисли тамбураше, фићоке,
кариране столњаке и старе дрвене столице.
Горан Мракић
br. 1276/8.08.2014.

11

DOGA\AJ

ДАНИ ГРАДА ТЕМИШВАРА
Свечаним скуповима, војном парадом,
доделама титула почасним грађанима,
инаугурацијама бисти заслужним
Темишварцима, изложбама, културноуметничким приредбама, концертима и
спортским такмичењима, обележен је крајем
прошле седмице Дан Темишвара. Локални
савет нашег града је донео одлуку да се од
1999. године 3. августа слави Дан
Темишвара, дан којим се обележава улазак
румунске војске у град на Бегеју и почетак
румунске администрације од 1919. године.
Општина града Темишвара је за све своје
грађане
припремила и
организовала
током три дана
мноштво
манифестација
чиме је
обележила овај
значајан датум за
историју града. У
петак, 1. августа
са почетком у 9
часова одржана је
војана парада и
церемонија у
Централном
парку, где су
откривене и две
нове бисте у
Алеји великана: професору и књижевнику
Георгеу И. Тоханеануу и диригенту и
композитору Николају Бобоку. Бисте које
употпуњују Алеју темишварских великана
израдио је вајар Аурела Георге Арделеану.
Истог дана, али у Парку Ружа откривена је
биста архитекти Арпаду Мулеу, сину чувеног
темишварског цвећара Вилхелма Мулеа. Са
почетком у 13 часова, Локални савет се
окупио на свечаној седници, поводом
овогодишње прославе Дана Темишвара.
Уметнику Паулу Неагуу, једином румунском
вајару, после Константина Бранкуша, чији су
радови били изложени а затим и откупљени
од стране галерије Tate Gallery из Лондона,
уручена је постхумно титула почасног
грађанина. Титуле Почасни грађанин
додељене су сценаристи и критичару
ументности Паулу Еуђену Банчуу и песнику

12

br. 1276/8.08.2014.

и преводиоцу Еуђену Дорческуу. За време
одржавања манифестације Дани Темишвара,
од петка 1. августа до недеље 3. августа на
Тргу Победе у центру града у вечерњим
часовима одржани су концерти. Прошлог
петка вечерње сате Темишварци су провели
уз блуз и рок музику када су на сцени
испред Опере свирале групе Ora H, Bega
Blues бенд и Мирчеа Бунеа трио. У
суботњим раним јутарњим часовима
одржала су се спортска такмичења, као и
традиционални фудбалски турнир „Куп
збратимљених градова”, на којем су
учествовале
екипе из
Темишвара и
представника
градова
пријатеља. За
љубитеље
спорта удружење
Atletic Club
Maraton
организовало је
крос, а
такмичари су
претрчали стазу
од три километра
у централном
делу града са
стартом испред
зграде Општине Булевар К.Ђ. Лога. Са почетком у 12 часова
поред Музеја села Баната у Зеленој шуми
освећен је Споменик посвећен
антикомунистичкој борби и жртвама из
Баната. Манифестацију је организовало
Удружење бивших политичких затвореника –
Филијала Тимиш. Суботњи вечерњи часови
на централном градском тргу били су
резервисани за наступе поп извођача:
Максима, Лоре, Елене Георге и Connect-R,
док су у Парку Ружа наступили Musikverein
Ruthersheim и Timi’oara Big Band. У недељу,
3. августа манифестација поводом Дана
Темишвара завршена је наступима Alice
Francis, иначе рођене Темишварке и Oceana,
а вече је окончано грандиозним
десетоминутним ватрометом на опште
одушевљење најмлађих.
Миодраг Тодоров

DOGA\AJ

ГРАДОНАЧЕЛНИК БАЊА ЛУКЕ ПОСЕТИО
ОПШТИНУ ГРАДА ТЕМИШВАРА

Делегација оптшине града Бања Лука, на
челу са градоначелником Слободаном
Гаврановићем, допутовала је прошлог
викенда у Темишвар, где је присуствовала
свечаностима поводом обележавања Дана
града.
У суботу, 2. августа, у канцеларији
градоначелника Темишвара, било је
потписано писмо намере о сарадњи између
ова два града. Николаје Робу и Слободан
Гаврановић су изразили велику отвореност
по питању сарадње Темишвара и Бања Луке
на пољу културе и привреде, а гости из
Републике Српске су истакли да ће им

искуство Баната бити од изузетне користи.
Председник општине четвртог највећег града
у бившој Југославији нагласио је да ће
подржати кандидатуру Темишвара за
добијање титуле европске престонице
културе. Састанку је присуствовао и
председник ССР, Огњан Крстић.
- Успоставићемо солидну сарадњу у
областима економије, културе и образовања
и врло сам оптимистички расположен након
сусрета са господином Робуом – изјавио је
Слободан Гаврановић. Делегација из Бања
Луке је боравила у Темишвару два дана.
Г.М.

KЊИГE ИЗ НОВОГ САДА
Делегација града Новог Сада коју је
предводио Борко Илић, заменик
градоначелника, присутна на свечаностима
поводом Дана Темишвара, донирала је
комплет књига за Српску гимназију „Доситеј

Обрадовић“. Пакет садржи више од 300
наслова међу којима има Буквара,
приручника српског језика за странце и
књига за школску лектиру и из методике
српског језика. Р.К.
br. 1276/8.08.2014.
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ОСВЕЋЕЊЕ СПОМЕНИКА ЖРТВАМА
КОМУНИСТИЧКОГ РЕЖИМА
У оквиру свечаности поводом Дана града
Темишвара, прошле суботе, 2. августа,
освећен је обновљени споменик посвећен
жртвама комунистичког терора са подручја
Баната у Зеленој шуми у непосредној
близини Музеја села Баната. Догађај је
организовало Удружење бивших политичких
затвoреника – Филијала Тимиш и Општина
града Темишвара. На централном делу
испред крста је спомен-плоча где стоје
уклесане речи: „Онима без гробова“. Поред
представника
свештенства,
преживелих
страдалника и
потомака
жртава
комунистичког
режима,
освећењу и
комеморацији
присуствовали
су
представници
градске и
општинске
власти:
градоначелник
Николаје Робу,
префект Еуђен
Догару,
потпредседник
Локалног
савета тимишке жупаније, Калин Добра,
државни секретар Адријан Санда и више
представника Парламента Румуније, међу
којима је био и посланик српске мањине др
Славомир Гвозденовић. На гранитним
плочама постављеним око крста међу
именима жртава уклесана су и имена Срба
који су положили своје животе за време
терора по румунским затворима, а то су:
Владимир Кладован, Милутин Исак,
Димитрије Радивојевић, Радослав Ђуровић,
Јован Поповић, Димитрије Радован, Цветко
Стојановић, Николаје Микола Вака, Неда
Ергић, Јован Ђурђев, Жива Велимиров,
Илија Миленковић, Озрен Томашевић,
Константин Мартиновић, Георге Бугарин,
Константин Јаношевић, Лазар Вујић, Георгије
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Радивојевић, Мартин Вака. Са гранитних
плоча изостају имена Симе Јаношева из
Сараволе, који се упокојио у затвору Герла
1951, Николе Милутиновића из Темишвара,
који је био осуђен на смртну казну и
подлегао у затвору Жилава 1951, а можда и
имена других ненамерно изостављених. Пре
шездесет и пет година, на дан када Српска
православна црква прославља Светог Илију,
2. августа 1949, стрељан је у Зеленој шуми
у Темишвару и наш Србин, Георгије (Ђура)
Поповић,
рођен у
Шенђурцу
1906. године,
са сталним
боравком у
Темишвару, по
занимању
крзнар.
Ухапшен по
налогу
Обласног
војног
тужилаштва из
Темишвара
због „завере
против
државног
уређења“.
Осуђен је од
стране Војног
суда у
Темишвару на доживотну робију присилног
рада. Предвиђено је да 3. августа 1949.
године буде премештен у затвор Ајуд ради
извршења казне и предат је органима
Обласне дирекције народне безбедности
Темишвара, али су га 2. августа стрељали у
Зеленој шуми крај Темишвара, заједно са
групом партизана Спируа Бланара. Његова
смрт била је регистрована осам година
касније у тајном регистру Матичне
канцеларије града Темишвара. Локални
савет града Темишвара одлуком бр. 370/од
9. марта 2000. године додељује му посмртно
титулу почасног грађанина Темишвара.
Миодраг Тодоров

AKTUELNO

СРПСКО ДРЖАВЉАНСТВО
НЕРАЗМРСИВИ ЧВОР
Прошлих дана на адресу Савеза Срба у
Румунији стигао је допис из Народне
скупштине Републике Србије који нам је
упутио народни посланик Александар
Чотрић.
Уважени посланик, иначе велики пријатељ
Срба у Румунији, обавештава нас да је
затражио одговор и појашњења о начину
стицања држављанства Републике Србије.
Господин Александар Чотрић нам по
истом питању доставља и одговор и
став Министарства
унутрашњих послова Р.
Србије, који потписује
министар Небојша
Стефановић.
Посланик
Александар Чотрић је
затражио
поједностављивање
стицања српског
држављанства за
припаднике српске
националне мањине који живе
у суседним земљама – у
Мађарској, у Румунији, у Албанији,
који јесу домицилно становништво
у дотичним земљама, а које је само
повлачење граница одвојило од
матице и матичног народа.
Александар Чотрић скреће пажњу
надлежним органима да је, због
компликоване процедуре и тражења
писменог доказа да је неко од предака
потражилаца рођен у Србији, скоро немогуће
добити тражено држављанство, иако су
Срби у Румунији, Албанији и Мађарској
најстарији сегмент српског расејања. На
жалост, због оваквих процедура, одбијено је
и неколико захтева наших сународника из
Румуније, или се из истих разлога чека већ
више година.
Александар Чотрић у својим намерама да
Србима из три поменуте земље помогне,
даје пример како је то много једноставније и
бесплатно урађено у Мађарској и Хрватској.
У наставку доносимо извод из одговора
који је народном посланику Александру
Чотрићу упутио др Небојша Стефановић,
министар унутрашњих послова:
„У члану 23. став 1. Закона предвиђена је
могућност пријема у држављанство
припадника српског народа који нема

пребивалиште на територији Републике
Србије, ако је навршио 18 година живота,
није му одузета пословна способност и ако
поднесе писмену изјаву да Републику Србију
сматра својом државом. Поменутим чланом
знатно је олакшан пријем у држављанство
припадника српског народа из дијаспоре,
при чему исти није условљен отпустом из
страног држављанства, које у тренутку
подношења захтева лице-подносилац
захтева поседује.
Припадност српском народу може
се доказивати неким од докумената
у којима се подносилац захтева
или његов предак изјашњавао као
припадник српског народа,
односно јавном исправом која
садржи податак о
националној припадности.
Доказ да је неко од
предака подносиоца
захтева живео на
територији Републике
Србије, односно да је
имао држављанство
Републике Србије, нису
докази о припадности
српском народу, али се узимају
као релевантни за стицање
држављанства Републике Србије по неком
другом правном основу – по пореклу (на
основу држављанства родитеља) или у
складу са чланом 18. Закона о
држављанству Републике Србије, који се
односи на пријем у држављанство
исељеника и њихових потомака“.
Нажалост, остаје и даље нејасно како
могу своје српско порекло доказати Срби из
Мађарске, Албаније и Румуније који желе
држављанство Републике Србије.
Размишљајући како одмрсити овај
неразмрсиви чвор, верујем да нам једини
начин доказивања српске националности
остају потврде које би нам заједнички
издавале Српска православна црква, на
основу крштења у њој, или Савез Срба као
кровна српска организација и легитимни
представник српске националне мањине у
Румунији. Ипак остаје питање како то не
може Србија оно што могу неки од њених
суседа – лако, једноставно и са дужним
поштовањем према својима.
С. Гвозденовић
br. 1276/8.08.2014.

15

PRAVOSLAVQE
Свети Јустин Ћелијски

СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
Св. Климент, који се родио око 840.
године у “европској Мизији” (негде у
Македонији) како пише у његовом малом
животопису Димитрије Хоматијан, Охридски
Архиепископ, имао је као узор у свом раду
своје учитеље Кирила и Методија. Својим
очима је видео сва дела њихова; заједно са
њима се трудио на преводу светих књига са
грчког на словенски. Био
је сапутник Свете Браће у
Венецију и Рим где је
рукоположен за
свештеника. Обдарен
беше овај свети муж
особитим проповедничким
даром којим се он прочу
још у Моравској и
Панонији, док брањаше
веру Православну од
јеретика, а још више овде
на новој њиви на коју га
упути Бог, да сеје по њој
семе живота, по
неизрецивом промислу
Свом. Његова проповед је
добијала у снази још више
тиме што је била на
народном језику. После
неког времена посла га
Борис по надахнућу
Божјем у Кутмичевицу (у Западне делове
Македоније) за учитеља и просветитеља,
заповедивши свима који тамо живљаху да
приме светога с љубављу сваком и
уважењем и да му буду у свему од помоћи.
А и сам се показа пример љубави другима,
давши му још у Охриду и Главници дом и
обезбедивши га свим земаљским, да би се
светитељ бавио само свођењем неба и
небескога у душу своју и душе поверених му
Богом људи.
Светитељ се не разнежи даровима кнеза
и не предаде уживању и лењости него са
још већим жаром, као да је тек тада
почињао да служи Христу, труђаше се свом
снагом на проповеди и ширењу Еванђеља.
Обилажаше села и градове благовестећи
спасење Божје народима и са свима
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разговарајући простим језиком о
спаситељним Божјим врлинама и догматима.
Све увераваше да, као што не може
постојати исправан врлински живот без
здравих догмата, већ је мртав и смрдљив,
тако и догмати без врлинског живљења не
могу увести у вечни живот. Једно личи на
слепца који има руке и ноге, друго пак на
човека са очима, али с
одсеченим ногама и
рукама.
Имађаше Свети Климент
по свима местима и
црквеним општинама не
мало изабраних ученика,
беше их на броју око 3500,
којима откриваше дубље
тајне Св. Писма и
посвећиваше им особиту
пажњу да би што више
научили. Они су му били
ближи од других, често су
ишли са њим пратећи из
близа шта ради, шта
говори. Никад га нико није
видео да се одмара него, или је децу подучавао, и
то на разне начине: једнима показујући слова
азбуке, другима
објашњавајући смисао написаног, треће опет
учећи како да држе руке при писању, - и то
не само дању него и ноћу, - или се молитви
предавао, или се читању одавао, или је
књиге писао. Бивало је случајева да је
истовремено два посла свршавао: писао је и
децу подучавао; јер је знао да је нерад
учитељица сваког зла, као што је рекла
мудрост, учитељица сваког добра преко
једног од својих служитеља (Ис. Сир. 33,
28).
И тако поживевши и украсивши Богом
постављени престо, и крај поставивши
складан почетку, предаде дух свој Господу
27 јула 916. г.
Припремио је протојереј-ставрофор
др Бранислав Станковић

POLITI^KA HRONIKA

СВЕ ЋЕ ОВО НАРОД...
ПОДНЕТИ!
Пише:
Србољуб
Мишковић

Председнички избори у новембру решиће велику енигму у
погледу будућег председника државе, а самим тим и
успоставити нови ток румунске унутрашње и спољне
политике

Прошле су две и по године од када је
Социјал-демократска партија (ПСД) преузела
већинску власт у Румунији. Влада и
Парламент су у „рукама“ социјалиста и
њихових савезника. Председништво и,
говори се у политичким круговима, део
правосуђа су у „рукама“ опозиције. Следи
тренутак када се ситуација може битно
изменити. Председнички избори у новембру
решиће велику енигму у погледу будућег
председника државе, а самим тим и
успоставити нови ток румунске унутрашње и
спољне политике. Ако кандидат владајуће
коалиције ПСД, УНПР и КП (за сада) Виктор
Понта освоји највећи број гласова и заузме
председничку фотељу у Котрочењу до
парламентарних избора 2016. социјалисти ће
имати скоро све под својом контролом, чак
и већи део правосуђа. За народне масе је,
ипак, битно шта ће се на социјалном плану
догодити у те две године постпредседничких
избора. Да ли ће нова Влада, без Виктора
Понте на челу, успети да уради за народ
оно што је ПСД обећао или ће наставити
истим путем као до сада. Од лепих речи и
обећања не може се преживети. Виктор
Понта обећава да ће одласком Трајана
Басескуа на... резервну клупу политичке
сцене, настати мир и спокојство у земљи.
Неће више бити човека у Котрочењу који ће
сваки предлог Владе (нацрт неког закона,
именовање нових министара, итд.) сматрати
погрешним, неуставним или тенденциозним.
Не, председник државе ће „добро
сарађивати“ са извршном и законодавном
влашћу. Јавних примедби и опаски неће
бити и све ће „тећи“ као подмазано.
Политички челници широм земље, из
табора владајуће коалиције, једва чекају да
се окончају председнички избори, уверени
да је победа на њиховој страни. А када се
то догоди (по многима друге варијанте не
долазе у озбир), сви ти лидери моћи ће
мирно спавати иако нечисте савести због
произвољног трошења државних пара. Јер
неће врана врани очи да вади. И наредних
година ће из државне касе одлазити
милијарде у... неповрат, у личне сврхе. Као и

до сада. На ово Румунија није имуна. Народ
ће с времена на време сазнавати о томе,
али ће и даље стоички све подносити, а
када време дође, гласати за исте или
сличне лидере. Других нема.
А један од нових лидера (истина из старе
гарде) је и Калин Попеску Таричеану. Крајем
минулог викенда одржан је Конгрес нове
партије (Partidul naţional reformator)
Национално-либералне партије реформиста.
Након „фузије“ најстарије партије у Румунији
(ПНЛ), са преко 140 година „старости“, са
ПДЛ-ом, део либерала се одлучио на
формирање нове партије, што у либералном
покрету није новина. Неколико „кривих“
потеза ПНЛ-а под „командом“ Крина
Антонескуа, а затим и Клауса Јоханиса,
огорчили су „старе“ либерале. К.П.
Таричеану је покренуо оснивање нове
либералне странке и присталице су му се
придружиле. На прошлонедељном
оснивачком конгресу било је око 1.200
делегата. Међу њима и 34 сенатора и
посланика ПНЛ-а. На конгресу је К. П.
Таричеану изабран за председника, а још
њих 19 за потпредседнике. Нови председник
је „замољен“ да се кандидује и на
председничким изборима у новембру.
Оснивање нове партије поздравили су сви
лидери владајуће коалиције. Усхићен је био
и Виктор Понта. То што ће му К. П.
Таричеану бити ривал за Котрочењ, нимало
неће сметати премијеру. Штавише, добро ће
доћи да се бар мало смањи број гласача
деснице, пре свега нове уједињене партије
(ПНЛ-ПДЛ) која ће бар неко време деловати
под „титулатуром“ Хришћанско либерална
унија. Ако К.П. Таричеану чак буде други на
листи кандидата по броју освојених гласова
у првом кругу, тим боље. Шта би више
могли пожелети социјалисти него „дуел“, у
другом кругу, између Виктора Понте и
Калина Попескуа Таричеануа. Био би то
пријатељски меч, а не битка за бодове.
Но, тешко да ће се то остварити јер ће,
ипак, десница покушати да „протури“ свог
кандидата ма како се он звао. Шансе за
сада има Клаус Јоханис. Бар на папиру.
br. 1276/8.08.2014.
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СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА
РУКОВОДЕЋЕГ САВЕТА ССР
У седишту Савеза Срба у Темишвару
одржана је 1. августа, у просторијама
Савеза, редовна седница Извршног одбора
Руководећег савета ССР на чијем је
дневном реду било: Разматрање и усвајање
пристиглих позива за акције за месец
септембар 2014. године; Административноорганизациони проблеми; Разно.
Седницом је председавао Огњан Крстић,
а били су присутни и потпредседници ССР:
Адријан Мојсеш,
Борислав
Велимировић,
Никола Курић,
Славољуб Аднађ,
посланик у
Румунском
парламенту
Славомир
Гвозденовић,
секретар ССР
Златиборка
Марков и Тима
Лацић главни
рачуновођа.
Огњан Крстић
је на самом
почетку честитао
у име ССР
Адријану Мојсешу који је изабран за
потпредседника Општине града Нова
Молдава.
После изјашњавања о статутарности
седнице јер је од 8 чланова било присутно
њих 6, са напоменом да су Живица Милојков
и Драган Воштинар оправдано изостали,
разговарано је о ребалансу буџета. Огњан
Крстић је информисао присутне о буџету
умањеном за 25% који ће накнадно пред
крај године бити враћен. До тада треба
кориговати трошкове, смањити трошкове
исхране бар за 20% и определити се за
одложено плаћање где је то могуће.
Златиборка Марков је прочитала
пристигле позиве за акције током
септембра: КУД „Плави делија“ Велики
Сенпетар на смотри фолклора у Требињу,
КУД „Коло“ из Арад Гаја у Новом Књажевцу,
КУД „Свети Сава“ из Великог Семиклуша у
Батањи.
Одобрени су и трошкови штампања
антологије „Арадске свеске“, као и трошкови
за издавање ЦД-а у реализацији Радио
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Новог Сада, који ће садржати репертоар на
основу записа из књиге Саве Л. Илића
„Музичко наслеђе Срба, Шокаца и
Карашеваца у Румунији“ у изведби Јасмине
Фењац и Тамбурашког оркестра из Новог
Сада.
На седници је руководству ССР
достављена и Жалба (Memoriu) коју
потписују МО ССР у Великом Семиклушу и
председник Славољуб Аднађ, МО ССР у
Чанаду,
председник
Димитрије
Сивачки, вође
тамбурашких
оркестара:
„Батини бећари“,
Марко Бугарин,
„Чанадски
тамбураши”,
Славен
Павловић, као и
директор
Фестивала
„Тамбурица
банатске
равнице“ Силвију
Рошу. У Жалби
се наводи захтев
да се због техничке омашке и
необјављивања најаве за Фестивал
„Тамбурица банатске равнице“ у Нашој речи
уредништво јавно извини претплатницима
„Наше речи”, организаторима фестивала и
учесницима на поменутом догађају.
Под тачком разно Адријан Мојсеш је
обавестио присутне о новооснованом
Удружењу пензионера „Банат-Дунавска
клисура 2014“. Чланови овог удружења ће
постати и чланови ССР. Он је присутне
обавестио о својој намери да сваки
претплатник „Наше речи“ у Старој Молдави
постане аутоматски и члан ССР, на
обострану корист и читалаца и чланова
организације.
Борислав Велимировић је обавестио
присутне о иницијативи да се групи деце
која у Букурешту жели да учи српски језик
изађе у сусрет и тражио од ССР подршку за
локацију и дидактички материјал. О томе ће
се разговарати после оформљења групе
ђака.
Љ.П. Станков
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КАМПОВИ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ
Пројекат „Кампови за децу и младе Србе“
Савеза Срба у Румунији остварен је уз
финансијску подршку Департмана за
међуетничке односе у периоду 7. јули – 3.
август у Базјашу у жупанији Караш Северин.
Била је ово опширна
манифестација која је за
децу и младе створила
културни оквир за рад и
развој. Организоване су
четири тематске
радионице (позоришна,
сликарска и калиграфска,
народних игара и
књижевног стваралаштва).
Свака радионица
имала је по шездесет
учесника и упућиваче
специјализоване за сваку
грану стваралаштва.
Да би се разговарало о
методама у оквиру
пројекта, треба назначити
да је свака радионица
имала своју специфику и
заједничке активности
које су укључивале округле столове на тему
различитости и значаја културе једне
заједнице из које они потичу, као и вежбање

језика, учење традиција и обичаја.
Сем уопштених активности, у оквиру
сваке серије кампова организоване су
специфичне активности у зависности од
тематике. Књижевна радионица обухватила
је предавања из
румунске и светске
књижевности, радионице
креативног писања,
читање и разговор на
тему прочитаних књига.
Радионица сликарства
и калиграфије имала је и
свој теоретски део
(представљање дела
сликара, течајеве
кроматике итд) као и
практични део (сликање
икона и пејзажа). Заједно
са упућивачем,
позоришна радионица
обухватила је течајеве
дикције и сценске
поставке.
Радионица народних
игара и традиције
укључила је израду нових кореографија као
и течајеве о значају народне уметности и
фолклора данас.
Александар Стојковић
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REPORTER
Слободан ЈЕЗДИЋ, кетфељски домаћин

КАД СЕ БАНАТСКЕ БАШТЕ
ЗАШАРЕНЕ...
Село Кетфељ је неколико десетлећа познато широм Баната по својој чувеној паприци.
Људи је и дан-данас гаје, али ствари су се доста променилe у односу на „златно доба
паприке“, када се после једногодишње производње могао купити ауто

Слободан Јездић је типичан банатски
домаћин из села Кетфељ, али ипак по много
чему посебан. Бави се пољопривредом,
узгајањем домаћих животиња, повртларством
и воћарством. Својим радом успешно спаја
нужду и пасију, имајући у виду да му
послови по башти причињавају, како сам
каже, велико задовољство. Наравно, рад је
тежак и напоран, али је барем сам свој
газда и ником не треба да полаже рачуна.
Храни се искључиво оним што производи, а
то се у данашњем друштву све ређе
дешава, будући да су и сеоске заједнице
интензивно подвргнуте потрошачкој
грозници. Границе су отворене, рестрикција
више нема, људи могу да се слободно
крећу, али све има своју цену, најчешће по
питању квалитета исхране и очувања
природне околине.
ЗЛАТНО ДОБА КЕТФЕЉСКЕ ПАПРИКЕ
Паприка, чувени кетфељски бренд,
почела је интензивно да се гаји ‘70-их
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година прошлог века. Наш газда је од своје
бабе и свог деде научио „паприкарство“,
које је постало део породичне традиције.
„Од десет хиљада струка годишње се пре
Револуције могао купити нов ауто, Дачија,
како је било у оно време. То је била
истинска зарада“, каже Слободан палећи
цигару. Посао је ишао до 1996, када је
Румунија почела да увози поврће из Турске
и Грчке. Тамошњи произвођачи су имали
државне субвенције и могли су да продају
паприку по јефтинијој цени. Тако су
аутохтони „паприкари“ задобили тежак
ударац и жестоку конкуренцију. Увозна роба
се по квалитету не може упоредити са
кетфељском, која је сочна, мирисна и
препознатљивог укуса, али многи потрошачи
то не знају. Домаћа паприка је природна, без
толико хемикалија, али изгледа да само
масовна производња може да задовољи
апетит огромног тржишта. Слободан ради на
мало, у свом домаћинству, тако да не прима
субвенције од државе. Његова жена,
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Дарица, бави се продајом паприка у
Темишвару, на пијаци „Бадеа Крцан“: „Имамо
наше устаљене муштерије, који су
задовољни домаћом паприком. Доносимо и
по наруџбини, али често смо приморани да
снизимо цену да бисмо продали оно што
производимо“, кажу наши саговорници. Но,
не може више да се живи само од паприке,
као што је то било некад.
„ИДУ И
ЛУБЕНИЦЕ...“
Сељаци из Варјаша
и Кетфеља су у доба
комунизма односили
парадајз и паприку у
државне откупне
станице за воће и
поврће, које се
касније извозило у
Немачку. Радило се о
врло квалитетном
аутохтоном семену,
које данас једва да
постоји. Сада се
најчешће користе
разноразни хибриди,
који се по квалитету и
укусу не могу
упоредити са правим
поврћем. Да би могли
да задовоље потребе
широког тржишта,
многи произвођачи
купују семе из
иностранства, које је
рентабилније. То раде
и лубеничари из
Готлоба и чак
Дабулења, који су у
великој мери одустали
од аутохтоних сорти
зарад холандских и
турских лубеница.
И Слободан је
неколико пута посејао
лубенице на својој
земљи и био је врло
задовољан резултатом. Но, у случају
бостана, има јако пуно да се ради. Два
месеца интензивног посла, дневно.
Лубенице се посеју негде у марту, а беру се
у априлу. Но, систем њиховог одржавања,
ђубрења и наводњавања захтева доста
времена и напора. Други проблем је што се
и много краде, тако да рентабилност опада.

БЕЗБРОЈ ВРСТА ВОЋА И ПОВРЋА
Хвалећи своју домаћу дуњевачу, изузетног
квалитета, наш газда нам каже да му је
повртларство један од главних хобија. Све
што нађе на интернету и допадне му се, он
наручи. Из Америке је купио и посадио неке
сорте које нико други не гаји у целом селу.
„У својој башти узгајам смокве, аронију,
кивано, пепино, шарон, томатило, црне
кајсије, беле и жуте
лубенице, малине,
јагоде, купине,
љубичаст кромпир,
бео патлиџан,
краставац, љубичасту
паприку, зебрасти
парадајз и многе
друге врсте. Само за
ластар јабуке која је
црвена и споља и
изнутра платио сам
100 леја. Није ово
нимало јефтина
занимација... Једне
године сам чак пекао
и ракију од парадајза,
многи се чуде када
им то кажем. Такође,
јако волим животиње.
Имам једну младу
биволицу, коња, овце,
козе, вијетнамске
свиње, два пауна,
фазане, зечеве,
мутаве патке, мутаве
гуске, расне
голубове... Цео дан
ми је испуњен овде
на селу“, каже
Слободан Јездић
хранећи живину
кукурузом.
Пре је обрађивао
30 хектара земље,
али сада је добар
део издао у аренду
једном Французу из
Варјаша. Има три
трактора, запрегу, неколико пластеника и
много животиња. Послу никад краја, али
можда је зато живот на селу леп. Поготово
док у тами старе штале тавори укомљена
дуња, чекајући да буде испечена и
претворена у мирисаву ракију...
Горан Мракић

br. 1276/8.08.2014.

21

MA[TARIJA

КЕТФЕЉЧАНИ И ФЕНЛАЧАНИ
У БЕЗДИНУ
И прошле недеље у манастиру Бездин је
боравила група деце, овог пута из Кетфеља
и Фенлака, под старатељством свештеника
Благоја Чоботина. Преко двадесет малишана
је провело читаву седмицу у прелепом
амбијенту поморишког поднебља, иако је
време, уистину, било местимично кишовито.
Кампери су, као што смо то већ у више
наврата написали у нашем листу, поштовали
врло стриктан програм: доручак, јутрење,
учење српског језика, ручак, часови
веронауке и појања, учење српске историје,
шетња, фудбал, вечерње и тако у круг.
У четвртак, 31. јула, на дан свог
имендана, светог мученика Емилијана, децу
је посетио и владика Лукијан. У доба
владавине цара Јулијана, за време гозбе
игемона Капитолина са виђеним грађанима,
роб Емилијан је кришом ушао са гвозденим
чекићем у идолски храм, полупао идоле у
парампарчад, пообарао жртвенике,
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поразбацао и изгазио жртве, поломио и
уништио огромне светњаке који су стајали
пред идолима. Он је признао своје дело, а
због тога је на крају изгубио живот.
У манастиру Бездин деца су учила
српске народне игре, а обучавао их је
јеромонах Емилијан, чију смо „Химну кампа“
објавили у прошлом броју нашег листа.
Такође, сестра Ангелина је децу учила
српски језик и граматику, имајући у виду да
многи оскудевају по питању коришћења
матерњег језика. Треба напоменути и
податак да су за децу кувале и о њима се
старале сестре Споменка Поповић и Загорка
Баба.
Уједно, ово је била и претпоследња
серија малишана која је ове године боравила
у манастиру Бездин.
Горан Мракић

NAJBOQE GODINE

МЛАДОСТАШИ У БАЗJАШУ
Камп фолклора у Српском културном
центру „Свети Сава“ у Базјашу почео је са
радом средином јуна месеца, а прошле
седмице у периоду од 27. јула до 3. августа
у њему су боравили чланови темишварског
АКУД „Младост“. Боравак и одмор нашим
фолклорашима у оквиру Кампа фолклора
омогућио је Савез Срба у Румунији. Преко
четрдесет чланова овог културно-уметничког
друштва из Темишвара свакодневно је
вежбало на дотеривању познатих
кореографија којима српску мањину из
Румуније увек на свим сценама у држави и
иностранству, са успехом представљају. Под
упутством њихових уметничких
руководилаца, браће Сенадина и Сретка
Крстића, вредно се радило пре и после
подне са млађим члановима друштва, како
би што пре научили нове елементе: кораке,
сценско држање и кореографије народних
игара из Срема, Баната, Лесковца,
Владичиног Хана, Босилеградског Крајишта,
Централне Србије, Пирота. Заједно са
играчима у кампу су боравили музичари,
оркестар АКУД „Младост“ под руководством
хармоникаша Берислава Пејића, који су
вредно радили и пратили играче. Наш
познати и цењени посланик на културноуметничком пољу, кореограф Милосав
Татарић, је са Младосташима у Кампу
фолклора поставио нову кореографију под
називом „Ђердани успомена“. Она је

састављена од банатских старих игара,
обичаја и традиције и подељена на три
сцене: сеоски живот, прело и игранка на
слави. Господин Татарић је похвалио играче,
нагласио да су врло добри, дисциплиновани
и да му је било задовољство да ради са
њима. После свакодневних исцрпних проба,
малобројне слободне вечерње часове
Младосташи су проводили одмарајући се у
СКЦ „Свети Сава“ поред манастира Базјаш,
углавном уз књигу, музику и друштвене игре.
За време прошлонедељног боравка у Кампу
имали су и два запажена наступа. У суботу,
2. августа на дан када је Српска
православна црква прославила Светог Илију,
наступили су у Лесковици, где се одржала
храмовна слава и пред окупљеним
мештанима из овог пољадијског места
одиграли два сплета народних српских игара
из Владичиног Хана и Босилеградског
Крајишта. Већ следећег дана, у недељу,
имали су наступ у Белобрешки на културноуметничкој приредби „Крени коло“ заједно са
члановима КУД „Круна“ из Српског
Семартона. Белобрешчани су могли уживати
у кореографијама народних игара из Бачке,
Босилеградског Крајишта и Јужне Србије,
као и изворним народним песмама: Ај,
весели се кућни домаћине и Маријо, дели
бела кумријо, које је извела Вокална група
АКУД „Младост“.
Миодраг Тодоров
br. 1276/8.08.2014.
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ГРАН-ПРИ ОДБОЈКАШИЦА
Женска одбојкашка репрезентација Србије
игра у првој дивизији 22. Гран-прија са
Бразилом, САД, Јапаном, Турском, Кином,
Русијом, Доминиканском Републиком,
Немачком, Италијом, Јужном Корејом и
Тајландом.
Првог викенда Србија је играла у Б групи
у Хвасеонгу (Јужна Кореја) од 1. до 3.
августа остваривши две победе и један
пораз. У 1. колу Србија је победила Немачку
са 3-0 (26-24, 25-20, 25-15), уследио је
неочекиван пораз од Тајланда 2-3 (19-25, 2518, 25-20, 19-25, 13-15), да би у последњем
колу савладала Јужну Кореју са 3-1 (25-22,
26-24, 21-25, 25-9).
У преосталим сусретима групе играли су:
Јужна Кореја – Тајланд 3-1, Јужна Кореја –
Немачка 3-1 и Немачка – Тајланд 3-0.
Табела Б групе:
1. Србија
3 2 1
8-4
7
2. Ј. Кореја
3 2 1
7-5
6
3. Немачка
3 1 2
4-6
3
4. Тајланд
3 1 2
4-8
2
Резултати А групе у Анкари (Турска):
1. коло: Русија – САД 3-1, Турска – Јапан 3-0
2. коло: Русија – Јапан 3-1, Турска – САД 3-2
3. коло: САД – Јапан 3-2, Турска – Русија 3-2
Табела А групе:
1. Турска
3 3 0
9-4
7
2. Русија
3 2 1
8-5
7
3. САД
3 1 2
6-8
3
4. Јапан
3 0 3
3-9
1
Резултати Ц групе у Сасари (Италија):
1. коло: Бразил – Кина 3-1, Италија –
Доминиканска Република 3-0
2. коло: Кина – Доминиканска Република 3-0,
Бразил – Италија 3-0
3. коло: Бразил – Доминиканска Република
3-0, Италија – Кина 3-2
Табела Ц групе:
1. Бразил
3 3 0
9-1
9
2. Италија
3 2 1
6-5
5
3. Кина
3 1 2
6-6
4
4. Д. Република
3 0 3
0-9
0
Укупна табела након првог такмичарског
викенда је:
1. Бразил
3 3 0
9-1
9
2. Турска
3 3 0
9-4
7
3. Србија
3 2 1
8-4
7
4. Русија
3 2 1
8-5
7
5. Ј. Кореја
3 2 1
7-5
6
6. Италија
3 2 1
6-5
5
7. Кина
3 1 2
6-6
4
8. САД
3 1 2
6-8
3
9. Немачка
3 1 2
4-6
3
10. Тајланд
3 1 2
4-8
2
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11. Јапан
3 0 3
3-9
1
12. Д. Република
3 0 3
0-9
0
Другог викенда од 8. до 10. августа
играју:
Д група, Сао Пауло (Бразил):
1. коло, 8. август: Русија – САД, Бразил –
Јужна Кореја
2. коло, 9. август: Бразил – Русија, САД –
Јужна Кореја
3. коло, 10. август: Бразил – САД, Русија
– Јужна Кореја
Е група, Анкара (Турска):
1. коло, 8. август: Србија – Немачка,
Турска – Доминиканска Република
2. коло, 9. август: Србија – Турска,
Немачка – Доминиканска Република
3. коло, 10. август: Србија –
Доминиканска Република, Турска - Немачка
Ф група, Хонг Конг (Кина):
1. коло, 8. август: Јапан – Италија, Кина –
Тајланд
2. коло, 9. август: Италија – Тајланд, Кина
– Јапан
3. коло, 10. август: Јапан – Тајланд, Кина
– Италија
Трећег викенда од 15. до 17. августа
састају се:
Г група, Бангкок (Тајланд):
1. коло, 15. август: Тајланд –
Доминиканска Република, Бразил – САД
2. коло, 16. август: Бразил –
Доминиканска Република, САД – Тајланд
3. коло, 17. август: САД – Доминиканска
Република, Бразил – Тајланд
Х група, Калињинград (Русија):
1. коло, 15. август: Турска – Немачка,
Русија – Италија
2. коло, 16. август: Италија – Немачка,
Русија – Турска
3. коло, 17. август: Италија – Турска,
Русија – Немачка
И група, Макао (Кина):
1. коло, 15. август: Србија – Јапан, Кина –
Јужна Кореја
2. коло, 16. август: Србија – Кина, Јапан –
Јужна Кореја
3. коло, 17. август: Србија – Јужна Кореја,
Кина – Јапан
Финални турнир 22. Гран-прија одржаће се
од 20. до 23. августа у Токију. На завршном
турниру учествоваће Јапан, као организатор,
четири првопласиране репрезентације после
Интерконтиненталне рунде и победник
финалног турнира друге дивизије.
Страницу припремио: Јадран Кланица
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Фудбал, Прва лига

ПОНОВО ГОСТИМА
ЛАВЉИ ДЕО
И у другом колу Прве лиге гости су
освојили више бодова него домаћини, што
само потврђује чињеницу да ће и ова
сезона 2014/2015. бити врло занимљива.
Уосталом, фаворити настављају серије
победа и битка за новог првака ће се
водити између екипа које су и минуле
сезоне водиле главну реч у шампионату:
Стеауа, Астра, Петролул, Динамо... Можда ће
се умешати још неки тим, али је мало
вероватно.
Резултати 2. кола: Универзитет Клуж –
Динамо Букурешт 2-3, Газ Метан Медјаш –
КСМС Јаш 0-0, Чеахлау – АСА Тргу Муреш
1-4, Вииторул Констанца – Рапид Букурешт
1-2, Оцелул Галац - Конкордија 1-2, Стеауа
– Универзитет Крајова 3-1, Петролул Плојешт
– ФК Ботошањ 4-1, Астра Ђурђу – ФК
Брашов 5-0, Пандури Тргу Жиу – КФР Клуж
0-0.
На табели, са по 6 бодова, воде Астра,
Стеауа, Петролул и Динамо. Без бодова су
Чеахлау, ФК Брашов, ФК Ботошањ и Оцелул
Галац.
Наредно 3. коло: Петак, 8. август: „У
Крајова – Вииторул и Рапид – Медјаш.
Субота, 9. август: Тргу Жиу – Чеахлау,
Динамо – АСА Тргу Муреш. Недеља. 10.
август: ФК Ботошањ – Астра, Јаш –
Петролул, КФР Клуж – Стеауа. Понедељак,
11. август: Конкордија – „У“ Клуж, ФК
Брашов – Галац.
Фудбал, Друга лига

ЈЕДНА ИЛИ ДВЕ СЕРИЈЕ?
Још није познато колико ће серија бити у
Другој лиги и колико ће екипа чинити овај
ранг такмичења нашег фудбала. Румунска
фудбалска федерација се суочава са
огромним проблемима у погледу уписа екипа
у Другу лигу, наравно оних које имају то
право. Позната је једино чињеница да су
многи клубови, у недостатку финансијских
средстава, одустали од ове лиге, а
првенство за сезону 2014/2015. требало би
да почне у суботу 30. августа. У случају да
број уписаних екипа буде недовољан да се
оформе две серије (као свих минулих
сезона), РФФ ће бити приморана да оформи
само једну серију чак и са 20 екипа.
Наравно, ово решење би још више отежало
положај неких клубова у финансијском
погледу рачунајући на далека путовања на
гостовањима са једног на други крај земље.

Но, видећемо.
Без обзира на коначно решење, АКС Поли
неће одустати ни у ком погледу, веле у
клубу. За сада су припреме у току и чини се
да је оформљен и играчки кадар са око 2526 играча. Неки стручњаци сматрају да је
екипа „јача“ него минуле сезоне у А лиги.
Видећемо када првенство почне. Под
руководством Дана Алексе екипа је одиграла
неколико пријатељских сусрета у Мађарској
и Србији, а биће их још на домаћем терену.
Са екипама из нижих рангова, Поли је
постигао победе али је у сусрету са
Војводином, у Новом Саду, претрпео пораз
од 0-3. Ипак, и мимо пораза, стручни штаб
сматра да је темишварски тим играо добро
и без неколико стандардних играча. У
Новом Саду су играли Пап, Белу, Бокшан,
Кану, Тодоров, Овидиу Петре, Лазар,
Барбуц, Едуалдо, Книшоу, Ставрић, Кручеру,
Морарију, Јонуц, Поповић, Транду, Балаче,
Балауре, Роговеану и Нану. Због повреда и
других проблема у Нови Сад нису
отпутовали Нуно Кларо, Хајдау, Попараду,
Болдеа, Секели, Сану, Скутару, Кеита.
Придошлица у тиму Педро Енрике (нападач)
се тешко повредио на припремама и неће
бити оспособљен за игру дужи период. Дан
Алекса је сада приморан да „потражи“ другог
искусног нападача.
Четврта Д лига тимишке жупаније

СТАРТ У СУБОТУ
У суботу, 9. августа почиње ново
првенство Д лиге на подручју тимишке
жупаније исто са 18 екипа као и минулих
сезона, за разлику од других жупанија у
окружењу где је број клубова нагло опао из
материјалних разлога. По мишљењу
познавалаца прилика тимишког фудбала,
битка за прво место ће бити узбудљивија
него минуле сезоне, будући да ће се
умешати неколико јаких екипа као АСУ Поли,
Рипенсија Темишвар, Гирода, Велики
Семиклуш, Стара Бешенова или Униреа
Жомбољ, на пример.
Распоред 1. кола: Асу Поли – Мурањ,
Стара Бешенова – Думбравица, Фаџет –
Улбеч, Гатаја – Шаг, Ђирок – Жомбољ,
Машлок – Гирода, Орцишоара – Рипенсија,
Раковица – КФР Темишвар, Велики
Семиклуш – Ауто Темишвар.
Први део првенства окончаће се
утакмицама 17. кола 22. новембра.
Страницу припремио: Србољуб Мишковић
br. 1276/8.08.2014.
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SATIRI^NA HRONIKA
до даске и уживамо у бежанији вепрова у
скупим оделима и лимузинама. Можда се
тако коначно спасемо штеточина...
ТЕРЕТ ИЛИ БЛАГОДАТ?
Румунска тенисерка Симона Халеп је
одушевила своје суграђане освајањем другог
места на престижном турниру „Ролан Гарос“.

РАМШТАЈН ПРОТИВ ШТЕТОЧИНА
Пољопривредници у ивањичком крају опет
трпе штете од дивљих свиња. Куцали су на
сва врата, позивали ловце у помоћ, али
ефекта није било. Морали су да прибегну
алтернативним методама - једна од њих је
да на звучнике пусте Рамштајн!

“Свашта људи раде да одбране усеве од
дивљака. Сад смо пронашли систем, па
донесемо радио у њиву, одврнемо музику до
даске и то свира целу ноћ. Нема везе која
је музика, али по досадашњем искуству, рок
им најмање прија”, објашњава
пољопривредник из Ивањице Милован
Милетић.
Уколико нису у стању да ограде имање,
препуштени су на милост и немилост овим
штеточинама, које често иза себе оставе
праву пустош. А да би оградио три парцеле
под зобом и исто толико парцела под
кромпиром у Буткову, Милетић је морао да
постави електричну чобаницу у дужини од
четири километра, од тога три кроз шуму.
Шта кажете? Да извадимо сви звучнике
на прозоре и у граду, да одврнемо Рамштајн
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Но, пошто многи нису пратили њене игре док
није била позната (као што то обично бива),
вероватно не знају да је пре неколико
година била приморана да смањи груди које
су јој отежавале кретање.
Шта ти је живот – неке цуре смањују
груди и зна их цео свет, а друге јаднице
уграђују силиконе у сисе и усне само да би
привукле пажњу, а и даље остају анонимне.
ПОЗИТИВНА
АНАРХИЈА
На интернету се
може свашта
видети. Ево на
пример како
изгледају неки јавни
клозети у Јапану. На
брдовитом Балкану
се за такве радње
од памтивека
користе стабла и
уличне бандере.
Горан Мракић

^ESTITKE
Драга и мила наша
ЂАНИНА СОЛЕА
из Америке
13. августа испуниће
20 година живота. Уз
срећан рођендан,
пожели најлепше
жеље да их теби
донесемо на дар, да
срцу твом испунимо
сан, теби за
рођендан... Подижемо
чашу за твоју срећу,
нек траје весеље, за тебе увек ћемо бити
ту, да испунимо ти жеље... Све што
пожели срце твоје, ми ћемо ти дати,
желимо да кроз живот тебе само срећа
прати! Са пуно љубави
мама Јелена и Ђура.
Са пуно љубави
честитамо 20.
рођендан нашој
драгој унуци
ЂАНИНИ СОЛЕА
из Америке
Радост у твом срцу, у
души ти весеље,
Осмех на твом лицу,
то су наше жеље.
Да крај себе имаш
само драге људе,
А твој рођендан нек ти срећан буде.
Нека ти се испуни сваки сан,
од срца ти желимо Срећан рођендан!
Пуно те воле и љубе: мајка Љубица, деда
Душко, прабаба Јулка и прадеда Јова.
Наша најдража
ЂАНИНА СОЛЕА
из Америке
13. августа слави свој
20. рођендан. Ако у
животу заиста постоји
срећа, што живот
чини лепшим, онда је
наша жеља да та
срећа буде упућена
теби. Нека ти Господ
Бог подари пуно
здравља, радости, весеља, дуг живот,
успеха на сваком кораку и све лепоте
овога света. Много те воле: тетка
Јулијана, теча Анђелко и братић Душко.

Срећан ти 18.
рођендан, најдража
ЈАСМИНА
ЕРДЕЉАН
из Темишвара
Желимо ти срећан
улазак у „клуб“
пунолетних. Све
најлепше из
детињства сачувај у
себи и буди заувек
дете, како би
заувек остала
млада духом; а
исто тако одрасти, али „мало“ и буди
спремна на изазове које живот носи... Пуно
здравља, среће, радости и успеха на
сваком кораку! Од срца: мама Љиљана,
тата Велимир, мајка Даница, мајка Лући,
деда Радислав и деда Бора.

8. август је трећи
најсретнији дан у
мом животу, дан
када је рођен мој
драги син,
ИГОР ЖИВКОВИЋ
Сине, желим ти
сву срећу света,
много здравља,
весеља и радости.
Нека те Бог
благослови, да ти
се испуне све
жеље, а моја
љубав свуда ће да те прати. А ти увек са
мном, у мојим мислима.
Сретан ти 17. рођендан,
твој отац Срђанин, Белобрешка.

ИЗВИЊЕЊЕ
Извињавамо се свим читаоцима што у
броју 1273 нашег недељника, због
погрешног избора корица у штампарији,
није била објављена најава фестивала
„Тамбурица банатске равнице“.
Рајко Корња
директор за медије ССР
br. 1276/8.08.2014.
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^ESTITKE
Уз срећан 3.
рођендан, 10. августа
драги наш

Најдражи
ДАРКО ТОШИЋУ
срећан ти 3.
рођендан!
Ти си: савршен, чист,
сладак, леп; Ти си:
храбар, неустрашив,
искрен, упоран; Ти
си: безбрижан,
спокојан, заштићен;
Ти си, што је
најважније,
неизмерно вољен и окружен људима који
дишу за тебе... Желимо ти да доживиш
још много, много рођендана, баш онакав
какав си данас и баш овако како је
данас...
Волимо те: мама Нина, тата Драган и
сестра Маја.

ДАРКО ТОШИЋУ,
поклањамо ти
највећи загрљај на
свету у којем ћеш
увек наћи топлину,
разумевање и
подршку. Нека ти
Господ Бог подари
пуно здравља, среће,
радости, успеха на
сваком кораку и све лепоте овога света.
Ти и Маја сте наш понос и дика, висина
до које родитељи стижу само кроз своју
децу и унучад.
Са пуно љубави, бака Јелка, дека Милан,
Олга, Гуди, прабабе Милица и Даница и
прадеда Милан из Великог Сенпетра.

Да се воли и поштује и након 30 година брака доказ су њих
двоје... Љубав, поштовање, разумевање носи ваше име...
СЛАВИЦА
и
САВА РАДОСАВЉЕВИЋ
Од срца вам честитамо 30. годишњицу брака! Да вам и све
остале године прођу у љубави, поштовању и разумевању као
и ове до сада, желимо вам безбрижне дане исплетене
здрављем, радошћу и срећом!
Пуно дугих и лепих година желе вам родитељи Гордана и
Ненад Русимовић.

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.

28

br. 1276/8.08.2014.

OGLASI
50. ГОДИШЊИЦА

ДОБРОДОШЛИ

“КОД БРКЕ”
Ресторан
и
хотел
Сребрно
језеро
Велико
Градиште
Србија

Кафана располаже са 60 места и
терасом у пријатној хладовини, која
може да прими и до 80 гостију.
Можемо се похвалити квалитетном и
свеже припремљеном храном и
богатим менијем.
Поред традиционалних јела са
роштиља нудимо специјалитете од
речне рибе и јела по поруџбини.
Контакт:
“Код Брке”
Сребрно језеро
Велико Градиште
Србија
Кафана - тел: (00381) 012.7661.152,
063.309.001
Смештај - тел: (00381) 060.33.222.30
E-mail: info@kodbrke.co.rs

Матуранти Српске гимназије у
Темишвару, генерација 1964. године
организује састанак поводом 50.
годишњице од апсолвирања
гимназије.
Дођите да будемо поново заједно, да
се другарски испричамо и присетимо
наших школских дана.
Састанак ће се одржати у суботу
23. августа 2014. године
у 11.00 часова у Српској гимназији
“Д. Обрадовић” у Темишвару.

^ITUQE
Са болом у души,
подсећамо да пролазе
6 тужних недеља од
када је преминула наша драга
МИЛЕНА ГРУБАЧКИ
из Мелбурна
Никада се нећемо
помирити са тим да
те више немамо, осим
у срцу.
Увек ће за њом жалити супруг Пера, мајка Стефанија, син Васа, снаја Фламинија и
унуци Карина и Џаспер.
Прошло је 6 недеља од када се наша
драга сестрица
МИЛЕНА ГРУБАЧКИ
рођ. Мартинов
из Аустралије

КОД БРКЕ...
ДОЖИВЕЋЕТЕ ЛЕПЕ ТРЕНУТКЕ!

преселила у вечност а нас оставила
да за њом тугујемо и
оплакујемо је. Њен
драги и мио лик остаће нам у вечном сећању!
Сестрице Ђуђа и Емилија са породицама.
Лака јој црна земља!
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^ITUQE
Тешко је живети без
вољене сестре, која је
преминула пре 4 године
НЕРА РАДОСАВЉЕВ
из Дињаша
Отишла си и оставила нам вечну сузу у
оку, рану на срцу и бол
у души, са собом си
однела и део нас. Остале су успомене и сећања на твој осмех,
твој драги лик, доброту
и топлоту душе. Знала си колико те волимо,
али никада нећеш знати са каквом тугом
живимо без тебе. Свака наша суза, ћутање и
успомена рећи ће ти да вољени не умиру док
живе они који их воле.
Заувек ожалошћена сестра Вида.

Тужно сећање поводом проласка 4 године
од када је преминула
драга тетка
НЕРА РАДОСАВЉЕВ
из Дињаша
Била си племенита
душа великог срца,
после тебе остала је
успомена да те чува
од заборава. Најлепше
успомене на тебе дају
нам снаге да истрајемо у свему и никад не заборавимо срећне
дане док си била са нама. Остају доброта
која се не заборавља, туга коју време не лечи, љубав коју смрт не прекида.
Успомену на тебе вечно ће чувати синовица Родика и Ђовани из Италије.

У тишини летњег дана навршавају се 2 године од када је преминула наша драга мама
СЛАВЕНКА
БУГАРСКИ
из Српског
Семартона
Почивај у миру, добра душо!
Ожалошћена породица: син Миливој и снаха
Десанка.

Добри се људи упамте по најлепшим особинама и тако нам занавек остају у мислима и
осећањима. Пет година,
12. августа, од када је
преминуо наш драги
МИРОСЛАВ
МИЈАТОВ
из Српског
Семартона
Био си пожртвован и
брижан родитељ. Привржен породици, наш узор, несебичан у родитељској љубави и доброти, које си нам
пружао. Увек си са нама у нашим срцима и
причама, мислима и успоменама.
Поносни на тебе, никада те неће заборавити твоји најмилији: ћерка Деса, зет Душко
и унук Станко са породицом.

Пролази тужна година дана од када је
преминула наша драга
МИЛИЦА РАЈКОВ
из Ченеја

Поштовани читаоци!
Цене читуља и честитки су:
0,10 леја/реч
Фотографија (мала): 1 леј
Фотографија (велика): 2 леја
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Била си наш ослонац, сигурност, топлина, радост и срећа.
Храбро си кроз живот
пролазила, на хиљаде
савета оставила, нама
се поносила. Твојим
часним животом и искреном
заштитом заслужујеш вечну љубав, мир и поштовање.
Ожалошћена породица Рајков.

^ITUQE
У овим тешким тренуцима делимо велики
бол и тугу драгог Алена
и ожалошћене породице поводом прераног губитка драге им маме
ЗОРЕ ЧИКЛОВАН
Нестала си за трен,
без иједне речи. Зар
је морао стићи тако
трагичан крај за једну
племениту душу као
што је била твоја? Како опростити животу за све оне недоречене
речи, за све лепе тренутке који су требали
да се десе, за сву радост са твојим сином...
Остаје само успомена.
Вечна ти слава и успомена!
Са поштовањем, разредна старешина
проф. Сања Михајловић и разредне колеге X
разреда Српске гимназије “Доситеј Обрадовић”.
За нама и у нама су 39 година, односно 8
година несмањеног бола откако су нас напустили наши најдражи

Навршавају се 6 тужних месеци, 11. августа, како је у Господу
уснула наша драга
ОЛГА ВАСИЉЕВ
из Српског
Семартона
Пошла је у свој вечни дом тихо и полако, као што је и живела, на благој ватри изгарајући како би нама
пружила што више радовања, племенитости и доброте. Нама је у
аманет оставила непроцењиве поуке и путоказе којима и данас често корачамо. Она и
сада живи у нашим ожалошћеним срцима.
Заувек ожаошћени: ћерка Сеја, унук Лаза,
сестра Ђурђевка и пријатељ Пера.
Шест месеци бола
и туге од када је преминула драга мајка
ОЛГА ВАСИЉЕВ
из Српског
Семартона
Са љубављу, топлином и нежношћу чувала си нас и подизала. Била си и остала
најлепша успомена нашег детињства и одрастања. Вечно хвала за
све чему си нас научила, првенствено да постанемо људи отвореног срца као што си ти била.
Чувамо те од заборава: унуке Олга са породицом и Бранка са породицом.

ВОЈИСЛАВ и СОФИЈА РОЈКОВ
из Дињаша
Доброта и нежност вашег великог срца,
богатство и топлина ваше душе, живе у нама
као најлепше успомене. Хвала вам на свим
годинама у којима смо заједно делили добро
и зло.
Остаћете заувек у срцима нашим: ћерка
Љубица, син Миливој и снаја Славка са унуцима и праунуцима.

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

Тужно сећање на 9.
август, када је пре 3
године преминуо драги
ВЕЛЕМИР БЕЛИЋ
из Улбеча
Време које пролази
и живот који живимо,
не бришу наше сећање и најлепше успомене кад смо били са
тобом. Отишао си тихо и без речи и оставио празнину у нашим
срцима. Твоје племенито срце заслужује да
те спомињемо и чувамо од заборава: отац
Радивој и Ика, ћерка Зорана и Снежана.

br. 1276/8.08.2014.
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^ITUQE
Шест месеци чувамо те у нашим срцима. Нема дана да те
не споменемо, да око
сузу не пусти, да душа
не заболи
ЖИВОЈИН ЖИВИЦА
АРСИН
У срцу туга, на гробу тишина у нашој кући велика празнина.
Тешко је живети без
драгог сина, оца и
брата. Имао је испуњен живот, неисцрпну
енергију и живи дух. Био је предан својој
професији, у којој се непрекидно усавршавао,
као и својој породици. Волео је живот,
путовања, дружења, песму и као такав био
нам је и остао вечна инспирација. Остала је
велика празнина, рана која се никада неће
залечити. Почивај у миру и нека ти је лака
ова наша земља банатска.
Са љубављу и захвалношћу заувек ћемо га
носити у нашим срцима: мама Иванка, син
Стивен-Душан и сестра Оливера са породицом.

Престало је да куца
болно срце нашег драгог кума и рођака
ПЕТРЕ ДРОНКА
Све оно што би рекли било би премало
за оно што у нашим
срцима осећамо.
Уз ожалошћену породицу, с поштовањем,
Миле,
Сејка,
Верослава, Миланка, Васа и
Златинка.
Са тугом у души делимо велики бол драге
Снежане и ожалошћене
породице поводом прераног губитка драгог им
ПЕТРЕ ДРОНКЕ
Вечна ти слава и
успомена! Сећање на
твоју племенитост и
доброту, остаје да живи са нама. Са поштовањем, Живка и Светлана са породицом.
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У тузи и болу, обавештавамо да је, у 65.
години живота, преминуо наш драги
ПЕТРЕ ДРОНКА
29.05.194903.08.2014.
Био си нам велики
ослонац, узор и понос.
Учио си нас како живети, знати и умети,
имати веру у живот.
Био си велики борац,
али ову битку са животом ниси добио. Са тобом је отишао и део нас, али ће сећање на
твоју племенитост и доброту остати да живи
заувек.
С љубављу и поштовањем носе те у срцима: супруга Снежана, син Мирча и син
Раду са породицом.
Саучествујемо у болу драге сестрице Снежане и ожалошћене
породице поводом губитка вољеног им супруга, оца и деде
ПЕТРЕ ДРОНКЕ
Тужни се опраштамо од њега, а у срцу
чувамо сву лепоту оних
дана када је био са
нама. Памтићемо га
као доброг човека и искреног рођака. Твој живот оставља неизбрисив
траг у времену и простору као узор за све који
су те волели или познавали док је твојих
корена. Вечна ти слава и успомена!
Са поштовањем, сестрица Софија и Иван
Банду и породица Славице Прву из Арада.

Лепе
успомене
вечно живе.
Саосећамо у болу
породице Дронка поводом смрти незамењивог им оца и мужа,
ПЕТРЕ ДРОНКА
Дејан и Јаворка.

Акције и манифестације ССР
- август 2014. године  Камп фолклора у Базјашу
 Школа појања у Светом Георгију
 ТО “Батини бећари”, Велики Семиклуш на Међународном фестивалу
тамбураша у Бијелом Пољу
 ”Златан котлић” у Старој Молдави
 КУД Дунав Свиница у Готлобу на Фестивалу лубенице
 Дани Преображења, Темишвар, Базјаш, Соколовац
 КУД “Коло” Арад Гај у Печки на Празнику новог хлеба
 Куд „Соко“ Соколовац у Сигишоари на Интеретничком фестивалу
Проетника 2014.
 “Упознај матичну Србију” - наградна екскурзија за олимпијце
српског језика
 Фестивал смокви у Свиници
 Гостовање Старомолдаваца у Руском Селу
 Ракијада у Великом Сенпетру
 Међународни симпозијум ”Радичевићи у Темишвару“
 КУД „Свети Сава“, Велики Семиклуш на Фестивалу фолклора
у Кањижи

