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V E S T I

ПРИВРЕМЕНО ОТВОРЕНИ
ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗИ

Време је празника и великих светковина и
српских и румунских тако да су власти
решиле да изађу у сусрет грађанима и
отворе у наредном периоду чак три гранична
привремена прелаза са Србијом.

Реч је о прелазима Фењ 2 – Јаша Томић,
Валкањ - Врбица и Лунга - Наково.

Ови ће гранични прелази бити отворени у
следећим временским интервалима:

Гранични прелаз Фењ 2 – Јаша Томић, у
периоду  14 – 18.08.2014, између 08.00 –
20.00 (румунско време);

Гранични прелаз Валкањ, у периоду 14 –
24.08.2014, између 09.00 – 20.00 (румунско
време);

Гранични прелаз Лунга, у периоду  15 –
17.08.2014, између 09.00 – 20.00 (румунско
време). Љ.П.С.

ОБАВЕШТЕЊЕ
Поштовани читаоци, наредни број

листа који ће се појавити 22. августа биће
двоброј 1278-1279, са напоменом да
наредног петка, 29. августа, наш лист
неће изаћи. Разлог је, као и ранијих
година, недеља дана одмора за техничко
особље. Молимо Вас да све ваше
огласе, честитке и умрлице донесете
најкасније до среде 20. августа у 12
часова.

Уредништво

АПЕЛ
Српска православна црква у Великом

Сенпетру и Месна организација ССР у
Великом Сенпетру упућују апел за
прикупљање помоћи потребне за завршетак

радова и
позлаћивање
иконостаса у
Српској
православној
цркви у
месту.

Један део
радова је
закључен и
исплаћен из
прикупљених
средстава од
донатора.
Потребно је
да се за
наставак
радова
прикупе
додатна финансијска средства, те упућујемо
апел за помоћ свим верницима из наше
заједнице и иностранства да нам помогну да
радове на светињи довршимо. Рачун на који
можете уплатити суме новца јесте:

 CEC BANC SA IBAN
RO45CECETM0830RON0906137 .

Захваљујемо унапред свима који су уз
нас за одржавање наше светиње.

Месна организација ССР и Српска
парохија у Великом Сенпетру

ЗАХВАЛНИЦА АМБАСАДЕ
СРБИЈЕ

Како сазнајемо од Борислава
Велимировића, председника МО ССР у
Букурешту, Амбасада Републике Србије у
Букурешту на
челу са
амбасадором
Бранком
Бранковићем
доделила је
прошле седмице
Захвалницу
Месној
организацији
ССР у
Букурешту „За
несебичну помоћ
у донирању
средстава за
санирање
поплава у
Републици
Србији”. Љ.П.С.
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Љубинка
Перинац
Станков

СФИНГЕ, МАЂИОНИЧАРИ И НЕУКИ
ТРЕНДСЕТЕРИ

Пише:

Гардероба је почела да се купује за бар два броја већа, под
шифром „на детету висеће, још и више висеће и огромно

висеће“... а сваки мој покушај да приближим број некој нормалној,
разумној мери праћен је погледом сажаљевања према неуким

трендсетерима - маторцима

Фото: Алин
Стојановић

Прошло је четрнаест година од када смо
сармицу од три киле и двеста и педесет и
један центиметар донели из болнице. Прву
ноћ смо и ја и муж провели ко сфинге пред
упакованом сармом и само би с времена на
време по један од нас проговорио:

- Дише?
- Дише, иди спавај.
- Не могу да спавам, иди ти.
- Нећу.
Онда су дошле године када су сфинге

постале мађионичари и имале надљудске
моћи. За свако
буђење из
кошмарног сна
наша сармица би
само викнула:
Ммммамааа! И
сво је зло
нестајало као
руком однето.
Посебно су ми
лековити били
пољупци. Њима
се лечило ама
баш све... и
огреботине, и
модрице, и
падови, и
погрешни кораци.

Застрашујући
цртаћи као што је Скуби Ду, где су духови
јурцали за Шегијем и друштвом пратили су
се из суседне собе, с времена на време, уз
проверу:

- Скуби Дуби Ду.... Мммама, си ту?
То су биле године када смо били

свемогући. А остали свет је могао и
наглавачке да стоји.

Онда су мађионичарске моћи почеле да
опадају и опадају, све док нису постале
мале, малецке, и одједном пуффф... као и
остале магије нестале.

Док се пубертет размахивао, а дете
расло и премашило ме у висини, дијалози су
се у обрнутој  пропорцији смањивали:

- Како је било на журци?
- Добро.
- Какво ти је било друштво?

- Мммм... мрм...
И то је све.
У кућу је почео да улази ко ветар, мајице

да облачи само оне најбоље, по могућности
брендиране, и да их мења сваки час.
Гардероба је почела да се купује за бар два
броја већа, под шифром „на детету висеће,
још и више висеће и огромно висеће“... а
сваки мој покушај да приближим број некој
нормалној, разумној мери праћен је погледом
сажаљевања према неуким трендсетерима -
маторцима. А, маторци? Чиме се они баве?

Па, шпијунирањем.
Како иначе
издржати сву ту
канонаду
непознатих СМС
порука о којима се
ћути?

Ако и успем да
звирнем, (а успем,
јер ипак сам ја
женско чељаде),
треба ми и НАСА
и ЦИА да ми
дешифрују шта је
писац поруке хтео
да каже. Све је у
скраћеницама, и
ни Бог ни свеци
неће ништа

разговетно ишчупати из разговора типа: брб,
чф, флж, лол...

Драматично је постало тек овог лета.
Сармица, мајкин јединац, категорично је
одбио да са нама иде на базен и први пут
на купање отишао сам. У ствари, што је још
и горе, не сам, већ у друштву таквих, за
живот „спремних“ супер-адолесцената. Баш
као он.

Тог тренутка признајем, мозак ми био
стао, кнедла запела у грлу, а срце сишло у
папуче... И све што ми је падало на памет
била је баба Будимка са рукама на
куковима и њене речи:

- Ако с‘ удавиш да не дођеш кући!
Исправим се, саму себе коригујем и брзо

спустим руке уз тело:
- И, и не скачи с моста...
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“Санкције које се примењују против нас,
нису лоша ствар”, изјавио је Всеволд
Чаплин, председник Синодалног одељења за
односе Цркве и друштва Московског
патријархата. Према његовом мишљењу,
економска блокада ће дати Русији могућност
„да се ослободи оријентације на извоз
сировина, и да се у далеко већем степену
посвети развоју високих технологија, да
почне да улаже више средстава у науку”.

Овакво мишљење није ретко ни међу
економистима, па је
све донедавно, док
се није веровало да
ће Европа посегнути
за санкцијама које ће
и њој нанети
озбиљну штету,
говорено – „ако не
буду хтели да нам
уведу санкције, треба
их натерати“.

Василиј Колташов,
руководилац Центра
за економска
истраживања
Института
глобализације и
социјалних покрета
истиче да санкције могу бити корисне за
Русију:

„Треба благословити те санкције зато што
оне могу да подстакну економски развој у
земљи. Русија може да почне да замењује
увоз сопственом производњом“.

Економиста Михаил Дељагин сматра да
би било јако добро да Русија буде избачена
из Светске трговинске организације (СТО),
јер је улазак у СТО означио пад руске
економије.

„То би, коначно, натерало Русију да своје
девизне резерве пребаци у неку другу
валуту (Русија 40 одсто својих девизних
резерви држи у доларима), а још боље – да
их уложи у развој своје економије” .

Према најновијим испитивањима „Левада
центра”, 72 одсто грађана Русије подржава
Путинову одлуку да спречи увоз
пољопривредних производа из држава које
су увеле санкције Русији и сматра да се то
неће ни најмање одразити на снабдевање

Хоће ли Русија преживети
без европске хране

Економисти сматрају да ће земља заменити увоз домаћом производњом, док
поједини чак кажу да су санкције које су САД и ЕУ увеле Москви – благослов

храном, нити на повећање цена. Они су,
како показују истраживања, спремни и да
поднесу ограничења каква су неминовна.

Економисти подсећају да је Русија,
захваљујући огромном приходу од извоза
нафте и гаса, мало запоставила сопствену
производњу –  било је уносније да увозе са
Запада, из земаља у којима је држава
субвенционисала пољопривреду, него
организовати све из почетка, после распада
СССР-а, и потпуног уништења совхоза и

колхоза.
Пре четири године

влада је донела
Доктрину о
безбедности Русије у
обезбеђивању храном,
и према речима
премијера Медведева,
она се доста добро
остварује, што је
заправо и омогућило
Путинову одлуку о
забрани увоза.

Данас, према
статистици, потпуно
обезбеђује потребе
свог становништва за
житом, уљем и

шећером. Житом и уљем она обезбеђује још
50 милиона људи у иностранству. Кад је реч
о млеку и месу, ситуација је нешто лошија –
покрива се 80 одсто потреба за млеком и
76 одсто за месом, а за млечним
производима око 60 одсто. (...)

Иако је готово пола године ћутала и
чекала да се Европа и Америка предомисле
и прекину са политиком кажњавања, Москва
је сад припремила још једну меру која ће
озбиљно уздрмати европски бизнис који
традиционално у Русији налази одличне
услове и још боље тржиште. Депутати
Државне думе Русије предлажу да се у
закон унесе појам „држава агресор” и да се
за такве прогласе оне државе које су увеле
санкције Руској Федерацији, њеним
грађанима и правним лицима. С обзиром да
су предлагачи све парламентарне партије,
закон ће, највероватније, бити донет.

Љубинка Милинчић

Страна роба ће ускоро нестати са рафова
руских продавница (Фото Ројтерс)
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Спортска приредба
у Краљевцу

У сали Дома културе
у Краљевцу одржан је
у недељу турнир у
стоном тенису који су
организовали тамошњи
омладинци и месни
спортски клуб
„Партизан“.

22. фебруар 1974.

Гостовања
КУД „Димитрије

Котуровић“ из
Београда гостовало је
у суботу и недељу у
Белобрешки и
Соколовцу, којом
приликом су приказали
кореографије народних
игара из више крајева
Србије.

29. јун 1990.

Забава у М.
Бечкереку

Омладина Малог
Бечкерека је на Божић
приредила забаву.
Учествовали су глумци
аматери, певачи и
свирачи а након
програма уследила је
игранка.

17. јануар 1946.

ВРЕМЕПЛОВЈобик поново мути воду

Превео и приредио: Горан Мишковић

Руски ембарго погађа
и Румунију

Две Румуније

Лидер партије
мађарских
екстремиста Вона
Габор на скупу у
Харгити је поновио да
се аутономија
такозване Секујске
области ближи.
„Аутономија Секуја у
историјским
границама ће се
ускоро остварити,
слагала се са тим Румунија или не“, рекао је између осталог
Вона Габор, пропраћен аплаузима око 500 истомишљеника
пристиглих из Мађарске, Украјине, Србије, Немачке и
Аустралије. Иначе, господина Габора је румунско правосуђе
упозорило да због „међународних испада“, те позива на
сецесију дела територије Румуније, ризикује 20 година робије
ако поново уђе у Румунију, али очигледно није му достављен и
превод одлуке наших државних органа.

Домаћи произвођачи воћа и
поврћа са зебњом су примили
вест  да је Русија увела
ембарго Сједињеним
Државама, Канади, Аустралији,
Норвешкој и чланицама ЕУ на
увоз ових намирница, што
значи да ће знатне количине
хране преплавити наше
тржиште. Румунски ратари и
воћари траже од Министарства
пољопривреде да обавести
Европску комисију о могућем

Економски показатељи
рефлектују све веће разлике
између разних подручја
државе, што значи да
практички постоје две
Румуније, свака са својим
особеностима. На једној страни
су сиромашне жупаније као
Васлуј, Ботошањ, Телеорман,

Њамц, Мехединц, у којима је
Бруто национални доходак
(БНД) по глави становника
20.000 леја, а на другој су
Тимиш, Брашов, Констанца,
Сибиу, Арђеш, Букурешт,
Илфов, у којима је БНД 76.000
леја.

колапсу који прети румунским
сељацима, али да се нешто
промени шансе су мале,
будући да се Европа најпре
брине о својима. А то силно
воће и поврће мора негде
стићи, неће се ваљда вратити
западним произвођачима.
Када су поменуте државе
увеле санкције Русији, шта су
очекивале, а шта ће тек бити
на зиму?
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Адријан МОJСЕШ
потпредседник Општине Нова Молдава
потпредседник ССР за Караш Северин

председник МО ССР Стара Молдава

ТУРИЗАМ ЈЕ  ОДСКОЧНА
ДАСКА ЗА ГРАД

• У граду је рударска индустрија замрла и скептичан сам по погледу њене
ревитализације. Добро је наћи неку нову оријентацију. Добро је окренути се
туризму нарочито када имамо шта да покажемо. На крају и менталитет треба

мењати. Цео град би требало да научи да буде домаћин. Ако желиш да
зарадиш, мораш туристима нешто и да понудиш. Људи схватају да се морају

прилагодити потребама •

• Недавно сте изабрани за потпредсед-
ника Општине Нова Молдава. Који су
најважнији проблеми са којима се сусре-
ћете?

Најважнији су проблеми везани за
загађење спољне средине. И не мислим ту
на кампањске програме, већ на конкретне
подухвате. Као Савез Срба у Румунији

послали смо надлежном министарству
целокупну документацију. Уједно, са
председником Општине смо били на
аудијенцији у Министарству спољне средине
и Министарству индустријa. Са нама је био
и наш посланик. И Србија зна за овај
проблем. Загађење у региону постало је
међудржавни проблем, јер не погађа само
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нас, већ и становнике Градишта, Голупца
итд. Постоји чак и ризик губљења фондова
баш због немогућности да се заустави
загађење.

• У граду живи и велики број Срба.
Како им излазите у сусрет као
новоизабрани потпредседник Општине?

Ја сам присталица политике малих, али
сигурних корака. Од ове јесени Жупанијски
савет заједно са Општином Нова Молдова
имао је пројекат везан за канализацију
града. Од септембра ће ово бити један од
пројеката за који ћу се заложити. Лицитација
је урађена и радови треба да почну. Ја
нисам човек који воли да је много везан за
канцеларију. Волим да будем на терену, да
будем међу људима, да им излазим у
сусрет и разговарам са њима. Проблеми
становника су бројни, и не бих ни могао све
овде да поменем, али проблем канализације
је важан за наш град и мислим да ће свима
бити од користи независно од
националности.

• Ви сте уједно председник МО ССР у
Старој Молдави и потпредседник ССР.
„Златан котлић“ је управо закључен
као веома успешан. Шта је значило
организовати овако обимну
манифестацију са тако много
учесника?

У првом реду ово је шири концепт.
Покушавамо да уз промоцију наших
српских вредности проширимо сферу
интересовања и промовишемо Дунав,
туризам, природне лепоте,
гастрономију, да се и ми отворимо
према свету. Сматрам да смо ми
промотери овог бренда. „Златан
котлић“ је постао регионални бренд
који је превазишао границе Савеза
Срба у Румунији. У граду је рударска
индустрија замрла и скептичан сам по
погледу њене ревитализације. Добро је
наћи неку нову оријентацију. Добро је
окренути се туризму нарочито када
имамо шта да покажемо. На крају и
менталитет треба мењати. Цео град би
требало да научи да буде домаћин.
Ако желиш да зарадиш, мораш
туристима нешто и да понудиш. Људи
схватају да се морају прилагодити
потребама. Не градиш пансион или

хостел само да га направиш, већ и да буде
функционалан и примамљив корисницима.

• Географски је град заиста прелепо
смештен, а Дунав и природа могу бити
примамљиви за туристе. Шта нуди Стара
Молдава у агротуристичком асортиману?

Што се агротуризма тиче, нисмо најбоље
развијени. Општина има око 13.000  станов-

ника и нису нам
доступни фондови за
хотелске смештаје.
Међутим, уз
природу која је
издашна имамо
заиста шта да
понудимо, да
људима није
досадно. Од
рибарења до
посете римским
ископинама. Лично
сматрам да је
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туризам за нас одскочна даска и да нас
заиста може, као град, ставити на мапу
интересантних туристичких одредишта ако
се мало потрудимо сви заједно.

• Месна организација Савеза Срба у
Старој Молдави, чији сте председник,
јесте једна од активних подружница. Сем
„Златног котлића“ које друге манифес-
тације организујете током године?

Ту су Дани културе у Старој Молдави у
октобру, које ћемо ове године преклопити са
Данима културе града.
Обновљен је Дом културе
у Новој Молдави, тако да
је ово прилика да се
искористи нови простор,
а уједно да и ми и наша
културно-уметничка
друштва наступе и
покажу шта знају и ван
заједнице. Овај догађај
укључује и Дан
библиотеке „Никола
Гавриловић“ и књижевне
манифестације. Дочек
старе Српске Нове
године је врло посећен
догађај, а и културно-
уметничка представа за
Светог Саву која окупи
не само наша друштва,
него увек имамо и госте
за овај празник. Уједно,
Стара Молдава је
збратимљена са Руским
Селом и ми сада у августу идемо код њих,
а сваке године нам они узврате посету за
Дане културе. Исто тако недавно смо
остварили братимљење са Мраморком. И
они ће нам бити гости за Дане културе.
Наравно, иако нису стриктно наше
манифестације, прикључујемо се и другима
које организује Савез. За Преображење ћемо
имати госте. Ми смо увек ради да гостујемо
свуда где нас позову. Желим да нагласим да
МО ССР у Старој Молдави има добре
односе са нашом Српском православном
црквом и да сваке године за Ивандан, ако
нема кога другог, ми будемо кумови у цркви
у Старој Молдави. Од почетка месеца
функционише у седишту МО ССР Удружење
пензионера “Банат - Дунавска клисура” које
окупља пензионере из Старе Молдаве и

околне целе Клисуре. Важно ми је да уз
подршку ССР и Општине, овим људима
помогнемо и да их окупимо, да знамо једни
за друге и да имамо поверења једни у
друге. Уjедно, имамо намеру да оснујемо још
једно Удружење жена Старе Молдаве. Јачи
смо кад смо заједно.

• Новина за Старомолдавце је
куповина и опремање једног новог
седишта МО ССР. Ту ће радови тек
започети. Каква је сада ситуација?

Тако је. На крају смо
етапа исплаћивања у
траншама и када зграда
постане наше
власништво, почеће
радови. Биће то
мултифункционално
седиште са великом
салом за представе са
канцеларијама,
просторијама на спрату,
са понтоном и два три
чамца. Зграда ће
функционисати као
културни центар, али нам
је битно и да привучемо
туристе, што би нам
омогућило даље
аутофинансирање.

• Као потпредседник
Општине Нова Молдава
сте на функцији тек
месец дана. Који су Вам

планови за будућност?
Пројекат канализиције сам већ поменуо.

Има наравно још пројеката, које нећу
помињати да не разумете да их присвајам.
Загађење помињем јер је то заиста болна
тачка свих нас. Иако сам нов у Општини,
намера ми је да заједно радимо, да се
приклоним екипи и да остваримо све што
значи бољитак живота у граду. Волео бих да
се побринемо за сигурност деце у школама
и при излазу из школа. Ту очекујем и
подршку локалних органа полиције.

Отворени смо за сарадњу са свим
партијама. Не желим да кампањски
обећавам, али желим да се наш рад види и
да се то одрази на бољи живот грађана.

 Љубинка Перинац Станков
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Тамбурашки оркестар „Батини бећари” из
Великог Семиклуша неуморно активише, а
као доказ тога јесу учествовања на разним
домаћим и иностраним фестивалима и
манифестацијама, где су  одржали бројне
концерте. Тако је било и крајем прошле
седмице у периоду између 8. и 9. августа,
када су учествовали на Међународном
фестивалу
тамбурашких
оркестара у
Бјелом Пољу
(Црна Гора).

Семиклушани
су позив за
гостовање
добили од
стране Центра
за културу и
Општине Бјело
Поље, који су
и главни
организатори
фестивала.

Како сазнајемо од Силвиуа Рошуа,
културног организатора МО ССР Велики
Семиклуш, на дванаестом Међународном
фестивалу тамбурашких оркестара у Бијелом
Пољу
учествовало је
четрнаест
тамбурашких
састава из Црне
Горе, Србије,
Македоније,
Хрватске, Босне
и Херцеговине и
Румуније, а
специјални гости
фестивала били
су познати
естрадни
уметници
Балкана Ибрахим Јукан и Маринко Роквић.

Програм је у петак увече од 20 часова
отворио Омладински тамбурашки оркестар
Црне Горе. Затим су наступили тамбурашки
оркестри „Лимски бисери“, „Момци са
Дунава“ (Србија), „Бјелопољски тамбураши“,
„Подгорички тамбураши“, „Артешки бунар“
(Хрватска) и „Гида бенд“ (Босна и
Херцеговина).

„Звуци са Рибнице“ наступили су први у

СЕМИКЛУШКИ ЗВУЦИ ТАМБУРЕ НА ЛИМУ
суботу, такође од 20 часова, на
бјелопољском градском тргу, а затим су
свирали и „Музички сигнали“, Градски
тамбурашки оркестар Пљеваља, „Крешендо“
(Србија), „Извор“ (Хрватска), „Табиет“
(Македонија) и наши „Батини бећари“.

И овог пута тамбураши са Аранке „Батини
бећари“, под управом Марка Бугарина

представили су
се у пуној
снази, како по
квалитету
музике, тако и
по
разноврсности
репертоара.
Вокалне
солисткиње
Мирјана и
Душица Рошу уз
пратњу
оркестра извеле
су сплет

српских народних песама, а „Батини бећари“
у аранжману професора Лазара Поморишца
извели су инструментал са румунским
мотивима. Дуготрајним и бурним аплаузима
одушевљени Бјелопољчани су поздравили

наступ
уметника из
Великог
Семиклуша.

Утисци
Семиклушана,
након ове
дводневне
посете, су
незаборавни,
те су сада још
одлучнији да
наставе ову
сарадњу и у
наредним

годинама. Силвиу Рошу коме дугујемо и
информације и фотографије за наш лист је
објавио: „Целокупна организација је била
заиста на врхунском нивоу, а фестивал је
испунио апсолутно сва очекивања. Овим
путем захваљујемо организатору на позиву и
искрено се надамо, да се видимо наредне
године на овом престижном фестивалу
тамбурашких оркестара“.

Горан Гога Пантин
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Прошле суботе, 9. августа у Старој
Молдави, одржало се тринаесто издање
традиционалне културно-спортске мани-
фестације „Златан котлић“ у организацији
Савеза Срба у Румунији, МО ССР Стара
Молдава, Месног одбора и Општине града
Нова Молдава, а под покровитељством
Департмана за Међуетничке односе Владе
Румуније. Медијски партнери овогодишњег
издања ове највеће и најмасовније
манифестације у Дунавској клисури били су
недељник „Наша реч“, „Радио Вест“ Решица,
„Радио Банат линк“, „Радио Темишвар“,
„Национална телевизија Темишвар“ и
„Телевизија Канал Д“.

РИБЉА ЧОРБА, СПОРТ И РАЗОНОДА
 Још у раним јутарњим часовима одржао

се фудбалски турнир на стадиону „Минерул“
у Новој Молдави. На спортском такмичењу
учествовале су фудбалске екипе из
Радимне, Белобрешке, Падине Матеј,
Љупкове, Луговета, Златице, Соколовца,
Кусића и Старе Молдаве. Екипе су биле
подељене у две групе, а након неизвесних и
занимљивих утакмица, које су обиловале

У Старој Молдави

 „ЗЛАТАН КОТЛИЋ“
лепим потезима са много голова, у фер и
коректном спортском надметању, као
најбољи показали су се фудбалери из
Белобрешке, који су у финалној утакмици
после извођења пенала били бољи од
момака из Старе Молдаве резултатом 2-1.
Треће место је освојила екипа из Соколовца,
која је савладала екипу Падину Матеј. За
најбољег фудбалера овогодишњег турнира
био је проглашен Бранимир Стефановић из
Белобрешке, а голгетер, Адријан Царану из
Старе Молдаве. Треба похвалити Милета
Миливојевића и Дамира Новаковића за врло
добру организацију фудбалског турнира. У
послеподневним часовима, нешто после 16
часова, на Централном тргу поред
Пристаништа у Старој Молдави, где су били
постављени котлићи, запаљене су ватре и
почело је такмичење у припремању рибље
чорбе. На истом месту је био постављен и
велики „котао“ од 500 литара, као и
штандови са разноврсним специјалитетима
на радост малишана и пристиглих
посетилаца. За такмичење у припремању
рибље чорбе уписало се око тридесет
екипа, које су сачињавали искусни кувари.
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Котлићи су били припремљени, ватра
упаљена, риба очишћена, одабрано поврће,
разноврсни зачини и наравно, добро чуване
кулинарске тајне. После нешто више од два
сата кувари су завршили свој део посла, па

је уследила дегустација и оцењивање
припремљених рибљих чорби. Стручни жири
тринаесте по реду манифестације Златан
котлић, предвођен познатом медијском

звездом ТВР Темишвара, ујка Михајем,
доделио је прву награду екипи Супер стил,
која је припремила најукуснију чорбу, друго
место освојио је тим Националног парка
„Гвоздена капија“, а треће место на
овогодишњем такмичењу у припремању
рибље чорбе освојила је екипа Кићнем-те
(Силвију Апостоловић и Марин Силаги).

НИШТА БЕЗ ДОБРЕ ПЕСМЕ, ИГРЕ
И ТАМБУРЕ

У вечерњим часовима организована је
парада учесника културно-уметничког
програма у народним ношњама старомол-
давским главним улицама, а затим, са

почетком у 19 часова, организатори су за
Старомолдавце, њихове госте из Србије,
Темишвара и целе Клисуре и Пољадије
припремили богат културно-уметнички
програм, који се одржао на Централном тргу
код Пристаништа. Присутнима су се пре
почетка програма са пар речи обратили:
потпредседник Општине града Нова
Молдава, потпредседник ССР, председник
МО ССР Стара Молдава Адријан Мојсеш, а
затим председник Савеза Срба у Румунији,
Огњан Крстић и том приликом поздравили
званице и госте манифестације међу којима
је био и српски посланик у Парламенту
Румуније Славомир Гвозденовић, као и
потпредседници ССР Никола Курић и
Славољуб Аднађ, затим гости
Старомолдаваца и Голупца, Кикинде, Руског
Села, Кусића, Мраморка, Беле Цркве,
Великог Градишта, Рекаша и Бузјаша.
Централним тргом одјекивала је српска

народна музика, на сцени су се ређали
ансамбли и народне игре и кола, а
љубитељи српског фолклора су уживали за
време трочасовног културно-уметничког
програма и све учеснике наградили
аплаузима. Наступили су млади талентовани
играчи и музичари из Кусића, Дињаша,
Свинице, Љупкове, Соколовца, Радимне,
Станчева и Старе Молдаве, који су одиграли
неколико сплетова и кореографија из
различитих крајева матичне Србије. Први су
наступили домаћини, а њих је представио
водитељ целовечерњег програма Ђока
Стојанов. Под будним оком уметничког
руководиоца Саве Константиновића јуниори,
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затим подмладак и на
крају најискуснији играчи
старомолдавског културно-
уметничког друштва
приказали су три
кореографије сачињене од
српских и влашких
народних игара
специфичних за Дунавску
клисуру. КУД „Вукомир
Видић Уча“ из Кусића -
Република Србија
представило се
сплетовима Пирот, Бугарка
и шопским играма у
кореографији вође
друштва Аните Михајловић.
Девојке и младићи КУД
„Соко“ из Соколовца
предвођени кореографима
и уметничким
руководиоцима, Маром
Горун и Гораном
Стефановићем,
представили су се играма
из Пољадије, а затим и
сплетом српских народних
игара из Шумадије. Играче
и вокалног солисту
Драгана Маркуа из
Соколовца пратио је
оркестар у саставу Мара
Горун, Горан Стефановић
и Адријан Балој.

 Чланови Тамбурашког
оркестра „Златна суза“ из
Дињаша, којим руководи
Горан Панић, свирали су
добро познате песме,
банаћански, тихо и за
душу. После краће паузе
резервисане за доделу
пехара и диплома
победницима фудбалског
турнира и најбољим
куварима, сцену су
испунили чланови КУД
„Стенка“ из Љупкове и
приказали окретне
народне српске игре из
Љупкове предвођени
уметничким руководиоцем
друштва Живом Удулијем
у кореографији Славке

КУД „Вукомир Видић Уча“ Кусић

КУД “Стенка” Љупкова

КУД “Соко” Соколовац

КУД “Свети Ђорђе” Станчево
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Думитровић. Чланови
КУД „Свети Никола“ из
Радимне, предвођени
руководиоцем и
кореографом друштва,
Томиславом Поповићем,
одиграли су игре из
Србије. Наступ девојака
и младића чланова КУД
„Дунав“ из Свинице, о
којем брину Милка и
Живица Балач, публика
је испратила искреним и
дугим аплаузом. Пред
крај културно-уметничке
приредбе наступили су
гости Старомолдаваца
из Банатске Црне Горе.
Девојке и младићи
чланови КУД „Свети
Ђорђе“ из Станчева су
под руководством
њиховог кореграфа и
уметничког руководиоца
Душана Миладинова
извели сплет српских
народних игара из
Шумадије. Дружење и
весела атмосфера су
настављена и после
културно-уметничке
приредбе, када су гости
заједно са својим
домаћинима провели
пријатне вечерње сате
уз српску народну
музику и кола.
Истакнимо да су се
Старомолдавци својски
потрудили и побринули
да угосте своје
дугогодишње пријатеље
и госте као и да све
протекне у најбољем
реду приликом
одржавања ове
надалеко познате
манифестације.

Миодраг Тодоров

КУД „Свети Никола” Радимна

КУД „Дунав” Свиница

Тамбурашки оркестар “Златна суза” Дињаш

КУД Стара Молдава



14 br. 1277/15.08.2014.

REPORTER

ПЛОДНИ ПОЈАС ЦРНИЦЕ
Пошто лубеница има велике захтеве за

квалитетним земљиштем, појас црнице од
Фенлака до Перјамоша, где је некада давно
већи део био под мочваром, показао се као
врло погодан. Ако се дода велики број
сунчаних дана у току године, адекватна
надморска висина и топле струје ваздуха у
ноћним сатима у време вегетације, онда се
стичу одлични услови за гајење
„освежавајућег црвенила“. Село Фенлак је
одувек било познато по својим лубеницама,
које сељаци сеју из генерације у генерацију.
Иако су многи одустали да се баве овим
послом због конкуренције из иностранства,
неки и даље раде током целог лета, нудећи
своју робу купцима са арадских пијаца.

ТРАГОМ ПОМОРИШКИХ ЛУБЕНИЦА
Од када су пре неколико векова мочваре биле исушене, у Банату су
створени повољни услови за пољопривреду. Овде се успешно гаје

пшеница, кукуруз, јечам и разноразно поврће, а пошто смо тренутно
усред лета, попричали смо са Златојем Цмором, бившим председником

месне организације ССР и домаћином из Фенлака, о лубеницама и
дињама, имајући у виду да је сада њихова сезона

ПРОЦЕС УЗГАЈАЊА
Лубеница спада у топлољубиве биљке и

веома је осетљива на колебање у
температури, зато најбоље успева у
подручјима где безмразни период траје
најмање 180 дана и где је у току вегетације
најмање 1.200 часова сијања сунца. Те
услове пружа поморишка равница.

За добру производњу треба, дакле,
одабрати одговарајућу парцелу, сачинити
план производње, одабрати одговарајући
сортимент семена и саднице одличног
квалитета, све агротехничке мере на
парцели одрадити благовремено и пратити
свакодневно процес производње, како не би
дошло до непожељних изненађења.

По речима стручњака, без обзира на
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природне услове, за садашњу успешну
производњу у једном проходу постављају се
издигнуте леје (банкови) са малч фолијом и
бочном траком. У саму леју се убацује
одговарајуће ђубриво, органско гранулисано
или неорганско. Саднице изузетно повољно
реагују на топло земљиште и самим тим
систем издигнутих леја је неопходан у раној
производњи лубенице. Затим се у почетном
стадијуму, након
расађивања,
врши
постављање
ниских тунела, а
ту је и
наводњавање
системом кап по
кап, које по
потреби може да
се комбинује са
орошавањем
посебним
тифонима, да би
се на још бољи
и квалитетан
начин
обезбедила
успешна
производња.

Сходно речима Златоја Цмора, Фенлачани
су некада продавали своје лубенице
Немцима из оближњих села, али су касније
проширили трговачку делатност. У време
комунизма, када су људи радили у
државним пољопривредним задругама,
пензионери су добијали на употребу по два
ара да сеју лубенице. Половина производње
је ишла у колектив, а половина је остајала
људима који су обрађивали земљу. Један
део је ишао и за извоз, преко откупних
станица за воће и поврће.

УВОЗНА РОБА МЕЊА ТРАДИЦИЈУ
По устаљеној традицији, лубеница се

некад у Фенлаку сејала између 7. и 14.
априла, ако су временски услови били
повољни, док се у колективу сејала увек око
1. маја. Берба се обављала пре 15. августа.
Но, услови су се променили у последњих
неколико година. Појавом иностране робе на
тржишту, локални произвођачи су почели да
сеју лубеницу крајем фебруара и почетком
марта. Лубеница је врло захтевна и
потребна јој је посебна нега да би сазрела.
Одржавање адекватне температуре је

пресудно, а расаде треба обилазити три-
четири пута дневно.

Златоје Цмор се дуго бавио гајењем
лубеница, али сада је престао из више
разлога: посао је врло захтеван,
конкуренција велика, а људи више немају
пара. Некада је имао око 30-40 тона по
хектару. Само најлон који се користи за
површину од једног хектара кошта око 5.000

леја (више од
1.000 евра).
Садио је
лубенице до
2001. године, а
онда је престао.
Од 2008. је две
године заредом
поново посејао
лубенице и диње,
али после тога је
одлучио да
одустане.
„Супермаркети су
нам углавном
покварили посао“,
каже фенлачки
домаћин, који је
пре 15 година

продавао лубенице на четири пијаце
истовремено, зарађујући лепе паре.

НЕМА ВИШЕ АУТОХТОНИХ СОРТИ
Некада се у Банату гајило неколико сорти

аутохтоних лубеница, али оне су сада скоро
у потпуности нестале. У Фенлаку се садио
такозвани „ловрински сој“, затворено-зелене
боје. Такође, пећанске, готлобске и минишке
лубенице су нестале због опрашивања, а
уместо њих сељаци су почели да купују
семе из Холандије, Данске и Француске.
Ово што данас проналазимо на тезгама су
претежно хибриди „Кримсон“ лубеница или
увозна роба из Турске и Грчке.

Наш саговорник, фенлачки домаћин, тврди
да је задовољан квалитетом холандских
лубеница, али не и квалитетом других
производа који стижу са Запада на наше
тржиште. „Ја не могу да једем парадајз из
самопослуге. Жилав је и тврд, нема никакав
укус. Пре смо тако нешто бацали свињама.
То није поврће, већ целулоза“.

Но, такви су данас трендови прехрамбене
индустрије. Једемо много и лоше, а ко
преживи – биће сит.

Горан Мракић
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Припремио је протојереј-ставрофор
др Бранислав Станковић

Празник изношења Часног крста Господњег
првога августа установљен је у Грчкој од
цариградског патријарха Луке за владе цара
Мануила, а у Русији - од митрополита кијевског
Константина и епископа ростовског Нестора за
владе великог кнеза Андреја Јурјевича. Овај
празник би установљен са следећег разлога.
Цару Мануилу и кнезу Андреју, који се нахођаху
у међусобном миру и братској љубави, догоди се
да у један исти дан крену у рат: Мануил из
Цариграда на Сарацене, а Андреј из Ростова на
Бугаре. Јер у то време велики кнез Андреј
живљаше у Ростову, а Бугарима (= Волгари) се
називаху незнабошци који живљаху на доњем
току Волге, од чега и добише своје име Волгари.
И Господ Бог дарова обојици потпуну победу над
непријатељима: грчки цар победи Сарацене, а
руски кнез победи Бугаре и покори их себи,
начинивши их вазалима своје државе.

Велики кнез Андреј имађаше овакав обичај:
када је одлазио у рат, носио је са собом часну
икону Пресвете Богородице која је држала на
рукама Предвечног Младенца, и Часни Крст
Господњи који су усред војске носили два
свештеника, обучени у свештене одежде. Пред
само пак ступање у битку он је узносио Христу
Богу и Пречистој Богомајци усрдне сузне молитве
и причешћивао се Божанским Тајнама Тела и
Крви Христове. Овим непобедивим оружјем он се
наоружаваше више неголи мачевима и копљима,
и већма се надаше у помоћ Вишњега неголи у
храброст и бројност своје војске, знајући добро
Давидову изреку: Не мари Господ за силу
коњску, нити Му је стало до брзине ногу
људских. Мили су Господу они који га се боје и
који се уздају у милост Његову (Пс. 146, 10-11).
Поред тога благоверни кнез и војску своју
побуђиваше на молитве, једно - примером својих
побожних молитава, а друто - наређењем, те се
сви, павши на колена, са сузама мољаху пред
иконом Пресвете Богородице и Часним Крстом
Христовим. Гледајући на икону, велики кнез овако
говораше у својој молитви: О, Владичице, која си
Христа Бога нашег родила, неће пропасти који
год се нада у Тебе; а ја, слуга Твој, по милости
Божјој, имам Тебе као бедем и заштиту, и Крст
Сина Твог, као с обе стране оштар мач против
непријатеља. Стога умоли Спаситеља света кога
на рукама држиш, да сила крсна буде као огањ
који спаљује непријатеља, који хоће рат с нама,
и нека нам Твоје свемоћно посредовање помогне
и победи наше непријатеље.

После усрдне молитве сви би целивали свету
икону и часни Крст и неустрашиво ишли на
непријатеља: и Господ им помагаше крсном
силом, и Пречиста Богородица им помагаше
својим посредовањем за њих пред Богом. Стално
се држећи таквог обичаја, велики кнез га не
изневери ни пред битку са Бугарима: он крену
имајући испред војске Крст Господњи, као цар
Константин Велики у старо време. Изишавши на
бојно поље, они се бише са Бугарима, и

Свети Јустин Ћелијски
ИЗНОШЕЊЕ

ЧАСНОГ ЖИВОТВОРНОГ КРСТА ГОСПОДЊЕГ
победивши их натераше их у бекство, и гонећи
их узеше им пет градова, међу којима и град
Брјахимов на реци Ками. А када се после битке
са незнабошцима вратише у свој логор они
видеше где од иконе Пресвете Богомајке са
Богомладенцем Христом излазе пресветли зраци,
као огњени, и обасјавају сву војску. То би у први
дан месеца августа. Овај чудесни призор још
више побуди у великом кнезу храброст и наду, и
он поново окрену своју војску у потеру за
Бугарима: попали многе градове огњем и
опустоши сву земљу, а на преостале градове
наложи данак, па се у тријумфу врати дома.

Тако исто и грчки цар Мануил, изишавши са
својом војском против Сарацена, тог истог дана
виде слично чудо: од иконе Пресвете Богородице
са Спаситељем, која се заједно са часним
Крстом налажаше усред његове војске, излажаху
огњени зраци који обасјавају сву војску. И тог
дана он победи Сарацене.

Цар и кнез, одајући хвалу Богу, известише
један другог о одржаним помоћу Божјом
победама над непријатељима и о чудесном
сијању што је излазило од иконе Спаситељеве. И
пошто се договорише са најстаријим епископима
својим, они, у знак благодарности Христу
Спаситељу и Пречистој Богоматери, установише
празник у први дан августа. А у спомен крсне
силе, којом наоружани победише непријатеље,
они наредише да се из светог олтара износи
часни Крст на средину цркве, да му се сви
хришћани поклањају и с љубављу га целивају,
славећи распетог на крсту Христа Господа. Осим
тога архијереји наредише да се тога дана врши и
освећење воде. И овај празник би назван
Изношење Часнога Крста, јер се часни Крст
заједно са другим светим иконама свечано
износи на реке, студенце и изворе. Стога
празнујмо, браћо, славећи и благодарећи
свемилостивог Бога и Спаса нашег Исуса Христа
и Пречисту Матер Његову, Владичицу нашу
Богородицу, и побожно почитујући часни Крст
Господњи. Али празнујмо с побожношћу и
богоугодно, живећи међу собом у миру и
љубави, творећи милостињу сиромасима, клонећи
се свакога греха и боравећи у страху Божјем, да
бисмо се, угодивши нашем Творцу и Господу,
удостојили вечног празновања са свима светима
после онога дана у који ће се јавити на небу
знак Сина Човечјега - часни Крст Христов (Мт. 21,
30), идући испред Судије живих и мртвих који
долази са силом и славом великом, и обасјати
све праведнике светлим и радост изазивајућим
лучама. А по завршетку Суда часни Крст ће
кренути испред свих врста светих, предводећи их
у Царство Небеско; и блаженствоваће сви свети,
радујући се у бесконачне векове. Молитвама
Пречисте Дјеве Богородице нека свемилостиви
Спас наш Христос придружи њима и нас грешне.
Амин.
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МИРИС БАРУТА ИЗМЕЂУ
ДУНАВА И КАРПАТА

Србољуб
Мишковић

Пише:

По многим политичким аналитичарима, коментаторима и
неутралним посматрачима предизборна кампања биће
најпрљавија, најратоборнија и најнеискренија од свих

досадашњих
Договор између премијера Виктора Понте и

председника државе Трајана Басескуа,
потписан почетком 2013. године, о
кохабитацији двојице државника на највишем
нивоу, поништен је минулих дана од стране
оба актера. Иначе, овај писмени договор без
правног значаја, закључен је пре свега под
притиском ЕУ и САД али и на иницијативу
Трајана Басескуа (како је сам признао) да би
избегао, бар у првим месецима владавине
ПСД-а и савезника, када је ПДЛ (партија
председника државе) изгубила и Владу и
Парламент са оба дома, крах сопственог
политичког система. Додуше, договор о
кохабитацији, у пракси, није трајао ни колико
је потребно трамвају јединици да превали пут
од Северне железничке станице до Зелене
шуме. Трајан Басеску је и надаље кршио
Устав подржавајући опозицију (покренуо је и
оснивање нове опозиционе партије) водећи
значајне државне установе. Трајан Басеску
никада и није крио да се не влада по Уставу,
који га обавезује да буде непристрасан у
политичким биткама партија и странака.
Почетком председничке предизборне
кампање (за сада још увек незваничне)
Трајан Басеску је јавно изјавио да ће свим
снагама подржавати кандидата Партије
„Народни покрет“ у којем, између осталог, и
његова млађа ћерка има једну од водећих
улога.

Будући да је број кандидата у сталном
порасту и да је мала вероватноћа да ће
кандидат ПНП успети да се домогне макар
другог круга, председник државе сматра да
ће применом нове тактике и стратегије
изненадити своје ривале. И опет је јавно
изјавио да ће, колико скоро, “разголитити“
многе кандидате и обавестити јавност,
односно гласачко тело, о каквим се то
људима ради, о њиховим „црним мрљама“ у
политичком, јавном и друштвеном животу.
Председник тврди да неће „залазити“ у
породични и приватни живот кандидата. Ја

лично му не верујем. Да ли то значи да ће
предстојећа предизборна председничка
кампања више личити на нудистичку плажу
него на један озбиљан и демократски
догађај у животу сваке државе, па и наше?

У „ПОТИЉАК“ ТЕ ЉУБИМ
Над нашом политичком сценом надвили

су се црни облаци. Не они који доносе олују,
пљускове, поплаве, као целог лета, већ они
који нам загорчавају живот из дана у дан.
Уместо да се политичари на одговорним
функцијама, на којима их је народ поставио,
баве проблемима који нас све тиште и којих
има сијасет на дневном реду, друге су им
данас преокупације, да тако кажем. Ни до
сада, у минулих 25 година, није било
другачије, али се овога пута отишло
предалеко. Чак ни битка за председничку
фотељу није била жешћа од ове садашње.
Парафразирајући једну песму (У раздељак
те љубим...) црни и „ниски“ облаци ће нам
донети, колико сутра, непредвидиве
ситуације и „крваве“ обрачуне. У овој
кампањи нико према никоме неће имати
милости, па чак ни хладнокрвни и разборити
Клаус Јоханис, умерени Виктор Понта,
урачунљиви Келемен Хунор, искусни Калин
Попеску Таричеану или ратоборни Јоан
Гише. Ако су се неки до сада или раније,
метафорично речено, љубили у образ или
раздељак, од сада ће им мета бити...
потиљак. У мафијашким обрачунима или при
извршењу наручених смртних казни у
диктаторским режимима или у подземљу
пушчана или револверска цев је најчешће
уперена у потиљак. У том делу људске
главе метак проузрокује најбржу смрт. Опет
метафорично говорећи, политичари (не само
кандидати за Kотрочењ) задужени за
„пропаганду“ у свим партијама и странкама
циљаће, овога пута речима, противников
потиљак.

Ко ће бити срећнији?
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Истраживања некадашње и савремене
музичке и плесне традиције најисточнијег
српског села Дунавске клисуре, Свинице,
започета су у јуну месецу 2010. године. Од
тада до данас обављено је неколико
истраживања у оквиру којих је забележена
вредна документарна грађа у виду исцрпних
интервјуа са многим мештанима и створена
богата видео, фото и аудио документација о
свиничким празновањима и улози музике и
плеса у њима. Један од посебно
интригантних архаичних ритуала, који се и
данас у овој сеоској заједници повремено
одржава, јесте посмртни обред познат под
локалним називима „намењување“ или „игра
за Бог да прост’“, који се у етнокореолошкој
и етнолошкој литератури именује као hora de
pomana. Овај ритуал је у целости, уз остале
Ускршње обичаје, забележен у мају месецу
2013. године. Тада је кнез Никола Курић,
заједно са братом Иком, ритуално наменио
игру својим покојним родитељима Николи и
Јагодици другог дана Ускрса. С обзиром на
сложеност и интригантност овог архаичног
ритуала, одлучили смо да резултате наших

Музичка и плесна традиција
Свинице на Корчули

истраживања, а тиме и специфичност
културне праксе Свинице, представимо
широј академској заједници.

У оквиру 28. симпозијума Студијске групе
за етнокореологију Међународног савета за
традиционалну музику, који је од 7. до 17.
јула одржан на хрватском острву Корчула,
представљен је панел посвећен ритуалу
hora de pomanа из Свинице. У оквиру њега
су учествовали истраживачи који живе у
Лондону и Темишвару, Лиз Мелиш и Ник
Грин, као и Селена Ракочевић са Факултета
музичке уметности у Београду. Панел је, на
овом скупу, на којем је учествовало више од
90 истраживача разних плесних култура
света из више од 30 земаља са свих
континената, изузетно добро оцењен, а
плесна традиција Срба у Румунији
промовисана на глобалном нивоу. Тренутно
је у припреми књига у виду монографије, која
ће у целости бити посвећена комплексу
Ускршњих обичаја села Свиница, односно
музичкој и плесној традицији његових
житеља.

Селена Ракочевић
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О нашем прогону у Бараганску “пустињу”
писало се и још ће се писати.

Већ је 64 године прошло од тих немилих
догађаја и стигли смо до нових информација
о том нашем страдању и патњи.

Те обилне информације сада треба
обухватити у неком новом издању да допуне
досадашње две штампане књиге о “Србима
из Румуније у Бараганској Голготи”. То
издање би садржало нова главна поглавља:

- Имена оних који нису били укључени у
претходним издањима, а њих има стотинак
према скоријим истраживањима;

- Архивске податке у вези са нашим
повратком у Банат. Јер зна се да први који
су се масовно вратили из Барагана били су
Срби, а тек после други депортовани. За тај
наш повратак сада имамо пуно нових
документованих података, као и о уделу
наших људи у политичким разговорима о
нашој судбини између Георгиу Дежа и Тита;

- Прилично тачан број наших сународника
који су се упокојили у Барагану, а достигао
је цифру од 165 особа;

- Допунски приказ о исказивању наших
осећања у књижевним радовима;

- Споменици подигнути за наше
колективно памћење, као и замишљени
пројекти у ту сврху;

Пошто је технички могуће, желимо да
снимимо сваког Србина из свих 40 места
одакле су наши били прогнани. Зато
упућујемо апел онима који желе да се
придруже једном таквом подухвату.
Замислили смо да звучно снимимо исказе
наших “Бараганаца”, њихових рођака и

АПЕЛ „БАРАГАНЦИМА“
познаника о трајном сећању на немиле
догађаје. Биће обухваћено од 150 до 200
особа.

За остваривање овог пројекта имамо
подршку Савеза Срба у Румунији, што се
тиче штампања књиге у двојезичном издању.
Овде улазе и други трошкови за
припремање материјала за штампање.

Апелујемо на вас и тражимо вашу
подршку и у виду новчане помоћи. У првом
реду апелујемо на наше сународнике који су
били депортовани у Бараган, на спонзоре
који желе да помогну и на друге
добронамерне људе којима је стало да
један такав пројекат оживи. Ту помоћ
шаљите на адресу Савеза Срба у Румунији
који ће и вршити књиговодствену евиденцију
на жиро рачун:

RO40RNCB0249049294930001 – BCR
Timişoara или директно на благајну Савеза.

Све вас који сте заинтересовани за
снимање ваших сведочанстава молимо да
пошаљете у секретаријат Савеза следеће
личне податке: Име и презиме особе која
жели да се сними, телефонски број и место,
ради временског програмирања.

Унапред захваљујемо свима који ће нам
се придружити уз Божију помоћ и у нади да
ће најкасније нова књига бити штампана
поводом 65. годишњице комеморације
Бараганске Голготе.

                Аутори: Цветко Михајлов,
бивши депортован у Бараган (Бумбакари)

Миодраг Милин, историчар
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СИЈА КЊИГА МАЈКЕ АНГЕЛИНЕ
У КРУШЕДОЛУ

Књижевну манифестацију „Сија књига
мајке Ангелине“, посвећену лику и делу
српске деспотице и задужбинарке Ангелине
Бранковић – Преподобне мати Ангелине, по
четврти пут организовали су Банатски
културни центар из Новог Милошева и
Културно просветна заједница Општине
Сечањ, у сарадњи са Епархијом сремском и
Радио телевизијом Војводине, уз подршку
Матице српске.

 Тако је 10. августа у Сечњу и 11. августа
2014. године у манастиру Крушедолу ова
манифестација окупила бројне књижевнике,
међу којима и Славомира Гвозденовића,
српског песника из Румуније.

 Награда „Сија књига мајке Ангелине“
уручена је Матији Бећковићу у порти храма
Светог Великомученика Димитрија у Сечњу.
Добитник прве награде за најбољу песму на
тему „У туђем смо срцу своје срце чули“
(стих Бранка Миљковића) је Миљурко
Вукадиновић, другонаграђена је проф. др
Снежана С. Башчаревић, а трећу награду
понела је песма јереја др Жељка Ђурића.
Љ.П.С.

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ НА ЈЕЗЕРУ У
БЕЛОЈ ЦРКВИ

У среду је Славомир Гвозденовић
гостовао у Белој Цркви где је у организацији
града и локалног радија имао своје
књижевно вече на Језеру.

Славомир Гвозденовић је том приликом
говорио о Србима из Румуније и њиховој
култури, издаваштву као и о везама које
кроз историју трају између пољадијских,

клисурских насеља и Беле Цркве. Све је то
илустровао својом поезијом. Љ.П.С.

Књижевни конкурс
БАНАТСКО ПЕРО 2014.

ЗА
НЕОБЈАВЉЕНЕ ПРИЧЕ,

ПЕСМЕ, АФОРИЗМЕ
Библиотека „Бранко Радичевић“ из

Житишта и Клуб књига „Бранко Радичевић“
из Житишта расписују

Књижевни конкурс „Банатско перо“ 2014.
за необјављене приче, песме и афоризме.

Право учешћа на књижевном конкурсу
имају сви аутори који пишу на српском
језику.

Радови се примају до 20. августа 2014.
године.

Радове слати на адресу: Библиотека
БРАНКО РАДИЧЕВИЋ, Иве Лоле Рибара
23210 ЖИТИШТЕ

за „Банатско перо“.
Услови конкурса:
1. Прозаисти достављају до три (3) приче

до 80 редова куцаног текста у два примерка
под шифром.

2. Песници достављају до пет (5) песама
у два примерка под шифром.

3. Афористичари достављају до двадесет
(20) афоризама под шифром.

Решење шифре са личним подацима,
краћом библиографијом, бројем телефона и
адресом приложити уз радове у посебној
коверти.

НАПОМЕНА:
• приче и песме за децу, сатирична и

хаику поезија се неће разматрати,
• један аутор може конкурисати у сва три

жанра под истом шифром,
• радови морају бити откуцани или

одштампани,
• радови приспели на конкурс, се не

враћају,
• рукописи који не одговарају условима

Конкурса неће бити прихваћени.
Жири, којег је именовао Организациони

одбор, одабраће радове који ће бити
објављени у Зборнику, а за најбоље радове
ауторима ће бити уручене дипломе „Бело
перо“.

Промоција Зборника и додела Диплома ће
бити у другој половини октобра 2014. године.

За сва обавештења можете се обратити
на телефон 023/821-275. Житиште.
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Драгачевски Сабор трубача у Гучи је у
свету јединствено такмичење народних
трубачких оркестара и једна од
најзначајнијих манифестација свеукупног
народног стваралаштва и културног
аматеризма у Србији, највећи је фестивал
трубе у свету, а трећи међу
етнофестивалима, после Карневала у Рио де
Жанеиру и Октобарфеста у Минхену.

Варошица Гуча, под планином Јелицом,
већ пола века је престоница трубе, једина у
свету на којој трубачи свирају по слуху, из
срца и душе. То је звук који се памти, а чак
ни прослављени Мајлс Дејвис није знао да
труба може да се свира и на тај начин.
Одржава се сваке године, у првој половини
августа и у оквиру њега, трубачи из Србије
и иностранства надмећу се за звања
најбољих оркестара и солиста.

У среду 6. августа, крај споменика
Трубачу, подизањем саборске заставе уз
звуке химне „Са Овчара и Каблара“, коју је
свирао трубачки оркестар Горана Ранковића
из Гуче и поздравних речи председника
Удружења књижевника Србије и домаћина
сабора Радомира Андрића, отворен је 54.
драгачевски сабор трубача. „Ово је највећа
светковина љубави, пријатељства, дружења
и весеља уз звуке трубе радоснице и надам
се да ће трајати још много година“, рекао је
Андрић приликом отварања, а онда је
позвао трубаче на окршај речима: „Свирај
трубо, свирала задуго, за весеље и ни за
шта друго“.

У овогодишњем програму наступило је
преко хиљаду учесника, а поред главног
такмичења наступили су и оркестри из

ГУЧА, ЛИМЕНИ ФЕНОМЕН СРБИЈЕ
Републике Српске, Црне Горе, Mакедониjе,
Словениjе, Бугарске, Немачке, Пољске,
Италиjе, Француске, Норвешке, Молдавије и
Румуниjе, који су се надметали у
међународној категорији. За златну трубу у
недељу, 10. августа, последњег дана
Сабора, такмичило се 18 оркестара, међу
којима је, по први пут, била и једна дама,
21- годишња Данијела Веселиновић са
истоименим оркестром из Ариља.

Поред музицирања на труби, припремљен
је и богат културно-уметнички и забавни
програм, а посетиоци су могли да се
упознају и са старим занатима, народним
стваралаштвом, уметничким делима на
бројним изложбама.

Ове године у Гучи је наступило и
неколико естрадних уметника, међу којима
су Светлана Цеца Ражнатовић, Дејан
Петровић и Биг бенд, Мањифико и Мирослав
Илић.

Према речима председника Општине
Лучани и Саборског одбора, Младомира
Сретеновића, током пет дана трајања
сабора, драгачевску варошицу је посетило
око 400.000 људи.

О овој манифестацији писани су бројни
текстови, књиге, вођене су научне расправе,
снимани документарни филмови и
репортаже. Феномен популарности трубе и
Драгачевског сабора у Гучи за многе је,
после свега, остао неразјашњен. Но,
Драгачевски сабор трубача је током
протеклих деценија, како многи воле да
кажу, постао „српски бренд“.

Горан Гога Пантин
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Прошле недеље је у Бездину боравила
последња група деце. Након што су
малишани из скоро свих поморишких села
где постоје парохије Српске православне
цркве боравили по недељу дана у
манастиру, дошао је ред на Чанад, Сараволу,
Велики Семиклуш и Наћфалу.

О програму духовног кампа смо детаљно
писали у претходним бројевима, а ствари се
нису промениле ни овог пута: доручак,
јутарња литургија, часови појања, веронауке,
историје и српског језика, ручак, опуштање у
природи, разонода, фолклор и вечерње.

Са децом су били свештеници Дина
Чоков, Радослав Стојков и Верољуб Брнзеј,
а о духовном и језичком васпитању
постарали су се и овог пута јеромонах
Емилијан, јеромонах Кирило, искушеник
Милош и искушеница сестра Александра.
Имајући у виду да деца из неких села не
знају српски или га слабије разумеју,

ПОСЛЕДЊИ ОВОГОДИШЊИ КАМП
У МАНАСТИРУ БЕЗДИН

предавања су се вршила уз преводе
присутних свештеника или ученика који знају
матерњи језик. Но, у последњој серији није
било проблема такве природе, јер су сва
деца знала српски.

Да ли је период од пет до шест дана
довољан да деца нешто корисно науче о
историји православља и српског народа? Да
ли их време које проводе у манастиру
касније наводи на мало дубље
размишљање? Да ли их боравак у Бездину
чини бар за нијансу свеснијим свог српског
порекла? То су питања на која ће сама деца
одговорити за извесно време.

Уосталом, традиција духовних кампова ће
се наставити и идуће године, а неки од
малишана ће сигурно посетити манастир и
поводом обележавања његове славе, Велике
Госпојине, 28. августа.

Горан Мракић
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Прошлонедељни корисници Кампа
фолклора у Српском културном центру
„Свети Сава“ у Базјашу били су чланови
Културно-уметничког друштва „Круна“ из
Српског Семартона. Тридесет и пет девојака
и момака боравило је у кампу од 3. до 9.
августа заједно са својим уметничким
руководиоцима и свакодневно су вредно
вежбали у просторијама припремљеним за
пробе.

Под упутством њихових вођа, Весне
Струца Чолаковић и Миливоја Мишкова,
средња и старија група играча овог
културно-уметничког друштва усавршила је
неколико кореографија са којима су до сада
наступали и са успехом представљали
Семартон и српску мањину у Румунији на
разним фестивалским сценама, храмовним
славама и такмичењима фолклора. Акценат
је овога пута стављен на рад са најмлађим
члановима семартонског друштва како би
што пре савладали нове кораке и
кореографије и што боље се припремили за
предстојеће наступе који их очекују у
наредном периоду.

КУД „КРУНА“ У БАЗJАШУ
Старији и искуснији чланови друштва

учили су своје млађе колеге и показали им
саставне делове сплетова народних српских
игара из Баната и Шумадије, а затим су се
посветили усавршавању корака и
постављању кореографија Срем и
Понишавље.

Приликом боравка у СКЦ „Свети Сава“
поред манастира Базјаш, Семартонци су
посетили Дунавску клисуру и имали један
наступ заједно са колегама из АКУД
„Младост“ на културно-уметничкој приредби
Крени коло, која је одржана у Белобрешки.
Горњобанаћанима је пријао прошлонедељни
боравак у СКЦ „Свети Сава“ пошто су
имали прилику да у слободно време посете
прелепу околину манастира Базјаш,
одмарали су се, купали и сунчали на
обалама Дунава. А после свакодневних
исцрпних проби, вечерње сате и слободно
време искористили су за организовање
спортских такмичења, за шетње и дружење
са својим вршњацима.

Миодраг Тодоров
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Женска одбојкашка репрезентација Србије
остварила је једну победу и два пораза
другог викенда прве дивизије 22. Гран-прија.

У Е групи у Анкари Србија је у 1. колу
убедљиво изгубила од Немачке са 0-3 (21-
25, 28-30, 18-25), потом је уследио пораз од
домаћина 2-3 (25-18, 19-25, 25-22, 20-25, 15-
17), да би у последњем колу савладала
Доминиканску Републику са 3-0 (25-21, 25-
22, 27-25).

Комплетни резултати Е групе су следећи:
1. коло, 8. август: Србија – Немачка 0-3,

Турска – Доминиканска Република 2-3
2. коло, 9. август: Србија – Турска 2-3,

Немачка – Доминиканска Република 3-2
3. коло, 10. август: Србија –

Доминиканска Република 3-0, Турска –
Немачка 3-1

Табела Е групе:
1. Турска 3 2 1 8-6 6
2. Немачка 3 2 1 7-5 5
3. Србија 3 1 2 5-6 4
4. Д. Република 3 1 2 5-8 3
У преосталим групама играли су:
Д група, Сао Пауло (Бразил):
1. коло, 8. август: Русија – САД 1-3,

Бразил – Јужна Кореја 3-0
2. коло, 9. август: Бразил – Русија 3-0,

САД – Јужна Кореја 3-0
3. коло, 10. август: Бразил – САД 3-0,

Русија – Јужна Кореја 1-3
Ф група, Хонг Конг (Кина):
1. коло, 8. август: Јапан – Италија 2-3,

Кина – Тајланд 3-1
2. коло, 9. август: Италија – Тајланд 3-0,

Кина – Јапан 3-0
3. коло, 10. август: Јапан – Тајланд 3-1,

Кина – Италија 3-1

У суботу, 9. августа, почело је фудбалско
првенство Србије. Црвена звезда, званични
првак државе, започела је сезону победом
на свом стадиону над Радничким из Ниша.
Партизан је славио у гостима против
Вождовца головима у судијској надокнади
времена, док је најубедљивију победу
остварила Војводина у Новом Саду против
ОФК-а. Нови суперлигаши, Младост из
Лучана и Борац из Чачка добро су започели
такмичење. Борац је савладао Доњи Срем
са 2-0, а Младост је играла нерешено 1-1 у
Јагодини. До целог плена дошли су још
Чукарички, Спартак и Нови Пазар.

Резултати и стрелци 1. кола:
Црвена звезда – Раднички Н. 2-0 (Милијаш

43‘, 45‘)
Јагодина – Младост 1-1 (Шушњар 11‘-

Адамовић 76‘ једанаестерац)

ПОЧЕЛА ЈЕЛЕН СУПЕРЛИГА
Војводина – ОФК 3-0 (Гаћиновић 10‘,

Иванић 24‘, Аливодић 50‘)
Спартак – Раднички К. 1-0 (Балабановић

74‘)
Напредак – Чукарички 0-2 (Павловић 52‘,

Миросављевић 90‘)
Нови Пазар – Рад 1-0 (Кецап 4‘)
Борац – Доњи Срем 2-0 (Мутавџић 64‘,

Ђенић 85‘)
Вождовац – Партизан 1-3 (Трипковић 74‘-

Стојковић 79‘ аутогол, Волков 89‘, Фофана
90‘)
У следећем колу, 16. августа, играју:

Раднички Н. – Партизан, Доњи Срем –
Вождовац, Рад – Борац, Чукарички – Нови
Пазар, Раднички К. – Напредак, ОФК –
Спартак, Младост – Војводина и Црвена
звезда – Јагодина.

ДРУГИ ВИКЕНД ГРАН-ПРИЈА
Табела Интерконтиненталне рунде након

другог такмичарског викенда је:
1. Бразил 6 6 0 18-1 18
2. Турска 6 5 1 17-10 13
3. Кина 6 4 2 15-8 13
4. Србија 6 3 3 13-10 11
5. Италија 6 4 2 13-10 10
6. САД 6 3 3 12-12 9
7. Ј. Кореја 6 3 3 10-12 9
8. Немачка 6 3 3 11-11 8
9. Русија 6 2 4 10-14 7
10. Јапан 6 1 5 8-16 5
11. Д. Република 6 1 5 5-17 3
12. Тајланд 6 1 5 6-17 2
Последњег, 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
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Кратак осврт
СРБИ БАНАЋАНИ НА БРАНИКУ

Срђан Лукин (Варјашанин пореклом) је
потписао за Стеау где већ игра Јасмин
Латовљевић (Старомолдавац), а где је, не
тако давно, играо и Миодраг Белодедић
(Соколовчанин). За неколико година, а
можда и раније, у исти букурешки клуб може
заиграти и Миодраг Тодоров (Дињашанин
пореклом). Млађаном Миодрагу је тек 19
година и игра у одбрани Политехнике. У
одбрани играју и Срђан и Јасмин, а играо је
и Миле Белодедић. Сва тројица играча са
банатског простора су и репрезентативци
Румуније, а сигурно ће тамо стићи и Миодраг
Тодоров. Интересантно је што су сви ови
наши Срби били или јесу одбрамбени
играчи. А где су нам нападачи? Где су нам
Мима Ђукић, његов син Миро, Бора Панић,
Паја Пекаров и да не набрајам даље. И
томе ваља посветити више простора. А до
тада замишљам нашу српску банаћанску
одбрану: На голу покојни Мирослав Видак
или Веселин Пајин, а у одбрани Срђан
Лукин, Миодраг Белодедић, Миодраг Тодоров
и Јасмин Латовљевић. А тек колико их је на
клупи!

Тимишко жупанијско првенство
СТАРТ У СУБОТУ

У суботу 16. и недељу 17. августа
почиње ново првенство тимишке жупаније са
48 екипа, подељене у три серије, по
географским критеријумима, као и раније.
Углавном учествују и у шампионату 2014/
2015. већ добро познате екипе, али има и
неколико нових клубова као што су Дињаш,
Утвин, Груни.

Распоред првог кола
Прва серија: Перјамош – Гленторан

Карањ, Грабац – Црвена звезда Варјаш,
Мали Бечкерек II – Трикоу Темишвар, Сечањ
– Карпиниш, Велики Комлош – Плави делија
Велики Сенпетар, Сакалаз – Стара
Бешенова, Мориш Чанад – Валкањ, АС
Карањ – Униреа Жомбољ.

Друга серија: ФК Дета – Билед, Ђармата
II – Билед, Хајдук Дињаш – Велика Ремета,
Утвин – Чернетјаз, Фењ – Солвентул
Темишвар, Банлок – Парац, Румунски
Сенмијај – АКС Поли II Темишвар, Либлинг –
Гилад.

Трећа серија: Аутолив – Нова Мошница,
Бакова – Болдур, Штука – Кевереш, Бузау –
Вултури II Лугож, Велики Тополовац –
Кизатау, Надраг – Драгшина, Ђармата Ви –
Стари Базош, Урсењ – Груни.

Фудбал, Прва лига
ПОНОВО ГОСТИМА ВЕЛИКА

„КРИШКА“
У 9 утакмица 3. кола гости су се више

веселили него домаћини. Како и не би када
су постигли 4 победе и 4 пута играли
нерешено. Домаћини су славили само једном
и то у Ботошању где је гостовала Астра и
где је мало ко очекивао да ће домаћини
освојити сва три бода.

Резултати: Универзитет Крајова –
Вииторул Констанца 2-2, Рапид – Медјаш 1-
1, Пандури Тргу Жиу – Чеахлау 0-1, Динамо
– АСА Тргу Муреш 1-1, ФК Ботошањ – Астра
1-0, КСМС Јаш – Петролул 1-5, КФР Клуж –
Стеауа 0-1, Конкордија – Универзитет Клуж
0-2, ФК Брашов – Галац 1-1.Врх табеле

1. Петролул 3 3 0 0 10-2 9
2. Стеауа 3 3 0 0 7-2 9
3. Динамо 3 2 1 0 8-3 7
У доњем делу табеле, са по 1 б, су

Галац и ФК Брашов. Без победе су и
Вииторул, Пандури, Крајова и Јаш, али са по
2 бода.

Четврта Д лига
ДЕРБИ НА СТАРТУ

Занимљиво је било на самом старту Д
лиге, будући да су се састале екипе које су
у минулој сезони, до последњег кола,
водиле битку за прво место и шансу да се
домогну Треће лиге. Реч је о екипама ФК
Гирода и АСУ Поли Темишвар. Као што је
познато Гирода је била прва али је
„киксирала“ у баражу за Трећу лигу. У првом
колу Гирода је угостила АСУ Поли. Да не би
било проблема као прошле године, Поли је
победила са 2-0 и тиме... вратила мило за
драго једном од ривала за наслов првака.

Остали резултати 1. кола: Рипенсија
Темишвар – СК Ђирок 4-1, Жомбољ – Шаг
0-4, Ауто Темишвар – Стара Бешенова 0-2,
Улбеч – Велики Семиклуш 1-1, Машлок –
Гатаја 1-0, Фаџет – Орцишоара 1-3,
Думбравица – КФР Темишвар 8-1, АС Мурањ
– Раковица 3-2.

Наредно коло: Гатаја – КФР Темишвар,
Ђирок – Ауто, Машлок – Фаџет, В. Семиклуш
– Гирода, АСУ Поли – Рипенсија, Стара
Бешенова – АС Мурањ, Орцишоара – Улбеч,
Раковица – Жомбољ, Шаг – Думбравица.
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Драга наша

СМИЉА
ШТЕФАНУЦ

професорка у
пензији

из Темишвара

слави свој рођендан
19. августа.

Тим поводом упућују
ти најискреније
честитке, много

здравља, среће и
испуњење свих жеља, супруг Ђорђе,

сестра Иринка, Живојин, Алиса, Весна и
Сло, који те највише воле.

Са пуно љубави,
честитамо 20.

рођендан, 18. августа,
најдражој

ЗОРИЦИ МИРКОВ
из Српског
Семартона

Да нам увек буде
здрава, весела и

срећна, да буде уз
нас својом добротом

и племенитошћу, да у
нашем дому буде и

надаље највећа
радост. Њено постојање је за нас

непроцењиво и нека јој је сваки дан радост
и срећа у животу, а људе да дарује својом
лепотом и добротом. Радост у твоме срцу,
у души весеље, осмех на твом лицу то су

наше жеље: мама Флорина и тата
Златомир.

АЛЕКСАНДЕР ХАЦЕГАН
Данска

ПОДЕЛИТЕ РАДОСТ СА
НАМА И ПОШАЉИТЕ НАМ

ВАШЕ ФОТОГРАФИЈЕ!

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.

^ESTITKE
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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

КОД БРКЕ...
ДОЖИВЕЋЕТЕ ЛЕПЕ ТРЕНУТКЕ!

50. ГОДИШЊИЦА

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. 

Опростисмо се од драгог зета, угледног
лекара и изузетног човека, изненада преми-
нулог

МАРТИНА СЛОВЕНСКОГ

Сахрањен је у понедељак у
родном Карашеву и достојан-
ствено испраћен верским веле-
достојницима и општинским
властима, бројном родбином,

пријатељима, сељанима и поштоваоцима.
Делећи бол и тугу са драгом сестрицом

Круном, са Славицом, Милованом и њиховим
породицама, са родбином, желимо цењеном
покојнику миран вечни сан.

Зорица и Душа са децом.

Делимо бол и тугу са породицом доктора
Милована Словенског поводом губитка оца,
деде, лекара и човека

МАРТИНА СЛОВЕНСКОГ

У својој дугој лекарској
каријери службовао је и у
Соколовцу, а поштовали су га
једнако сви Пољадијци и
Клисурци.

Нека му је слава и мир небески.
Породица Славомира Гвозденовића.

OGLASI

^ITUQE
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IN MEMORIAM

СТЕВАН ЈЕФТИЋ
(1938 - 2014)

Тужна вест овог
врелог августа. Пре-
минуо је Стеван Јеф-
тић, први секретар
Савеза Срба у Руму-
нији, један од првих
ентузијаста наше кро-
вне организације, ве-
ома присутан и акти-
ван члан српске заједнице.

Стеван Јефтић је рођен у Темишвару (Фа-
брици) 13. октобра 1938. Апсолвент је Срп-
ске основне школе и Српске гимназије у Те-
мишвару – генерација 1954.

Од 1958. до 1963. студирао је на Фило-
лошком факултету букурешког Универзите-
та, где је и дипломирао из српског и ру-
мунског језика и књижевности на Одсеку за
славистику.

По окончању студија запослио се у Срп-
ском државном ансамблу, најпре као
организатор приредби, потом као музичко-
литерарни секретар. Био је и директор ове
установе, у њеном најтежем раздобљу, од
1. новембра 1969. до 30. септембра 1970.
године.

Као директор настојао је да уприличи
што већи број гостовања изван Баната, те
је са Ансамблом доживео велики успех на
турнејама широм земље. Године 1970.
успео је да организује грандиозну приредбу
у темишварској Спортској дворани, уз
учешће гостију из Југославије: Александра
Дејановића, Јелене Дејановић и Трајана
Коракуа.

Налазећи се на челу Српског државног
ансамбла, покушао је да га оптимално
вреднује, настојавајући на професионалном
усавршавању чланова, на квалитету
представа, на истицању специфичнога
талента свакога учесника, на развијању
уметничких и људских врлина у колективу.

После укидања Ансамбла радио је најпре
у оквиру Тимишког жупанијског комитета за
културу и уметност, као директор Домова
културе у Улбечу (1971-1972), односно
Жебељу (1973-1974). Од године 1975, па
све до преласка у мировину 1998, био је
начелник службе за запошљавање у
темишварском предузећу “Мода Тим”.

До краја живота пратио је  културна зби-
вања у граду на Бегеју.

Нека му је слава и покој души!

Последњи поздрав
пун туге и бола

СТЕВАНУ ЈЕФТИЋУ

који је напустио
овоземаљски живот и
отишао у свет правед-
них поред његове во-
љене супруге Дорине.
Остаћеш заувек у на-
шим срцима као што
си увек био наш драги
теча Рада.

Вечна ти слава и
успомена!

Са поштовањем, синовац Арса са породи-
цом.

Достојанствено и
тихо, као што је и
живео, отишао је у
вечност поштовани

СТЕВАН ЈЕФТИЋ

Велики родољуб,
светосавац и човек не-
обичне доброте и ху-
маности, дубоко одан
својим коренима, вери
и породици.

Вечна му слава и
успомена!

С поштовањем, Савез Срба у Румунији.

Са болом и тугом у
срцу обавештавамо
да је 10. августа 2014.
године, преминуо наш
мили и вољени

СТЕВАН (РАДА)
ЈЕФТИЋ

Велико и племени-
то срце, добра и ши-
рокогруда душа, наше
су вечне успомене и
сећање на тебе. Она-
кав какав си био зау-
век цењен и поштован на свему ти хвала.

Вечно ожалошћени његови најмилији: Весна,
Бојан, Теа и Ђука.

^ITUQE
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Наша мила мати, добра, племенита, бри-
жна, поштена, пожртвована, пуна разумева-
ња, топлине, поверења и оптимизма

ЂУРЂЕВКА ПОПОВ
рођена Божин

из Српског Семартона

која нас је све дочекивала и испраћала
отвореног срца, волела нас безусловном љу-
бављу, наш анђео чувар - умрла је, 7.
августа 2014. у 90. години живота. Био је
благослов и привилегија имати те за мајку.
Била си нам велики животни ослонац, узор
и понос. Учила си нас како живети, знати и
умети, имати веру у живот. Била си ми све,
мати моја мила, твоје речи, твој осмех, твој
загрљај... А сада те нема поред мене, али
успомена на тебе живеће заувек у срцу и
мислима. У свакој тишини се чујеш, у свакој
сузи се видиш, у сваком откуцају срца
болиш. Празнина и бол у нашим срцима зау-
век ће се звати твојим именом. Душа ће нам
патити, срце ће нас болети, али ћеш увек у
нашим мислима живети. Нека те анђели чу-
вају, као што си ти нас. Вечна ти слава!

Заувек ожалошћена ћерка Вања и зет Фаника.

У срцу бол, у очима
сузе, у души празнина
не дају ублажити тугу
за драгом

ЂУРЂЕВКОМ ПОПОВ

Остаје бескрајна жал
за тобом. Доброту и
племенитост носила си
у свом срцу и увек за
мене имала топао по-
глед, мудру и лепу реч.
То се памти, зато се са
сетом сећам свега лепог
доживљеног с тобом.

Заувек ожалошћена пријатељица Снежана
из Вршца.

Једно је срце, а хи-
љаду рана, туга је ве-
чна јер ниси са нама,
најдража наша мајко

ЂУРЂЕВКА ПОПОВ
рођена Божин

из Српског
Семартона

Најбоља мајка на
целом свету, која нас
је волела безгранич-
ном љубављу, била
нам највећи подстрек
и која се бескрајно радовала нама, њеним
унуцима. Обојила си наше детињство и од-
растање. Све наше радости и туге добијале
су смисао када би их теби испричали. Сада
ћутимо и ослушкујемо твоје „најдражи моји”...
За нас си још увек ту и никад нећеш неста-
ти... Свуда нас прате твоје миле очи, твоје
лепе речи, твоја љубав и доброта, а ипак се
осећамо сами без тебе. У свакој си нашој
мисли, причи, сновима и сећањима, а ми смо
тужни, јер нама сећања нису довољна. Нама
неописиво недостајеш ти и све оно што смо
са тобом имали.

Остаћеш увек у нашем срцу: унуци Ђуђа,
Бата и Јасмина.

Остала су сећања на изузетно драге
особе, ретких моралних и људских квалитета

ТИМА (МИМА) и ДАНИЦА (ДАНА) ЛАЦИЋ
из Великог Сенпетра

30 година, односно 19 година жала за на-
следнике који вас памте по поштењу, до-
броти и родитељској љубави. Ретки су људи
као што сте били ви, заслужујете наше вечно
сећање и поштовање. Оставили сте за собом
породицу са којом би се поносили, траг који
се не може избрисати и доброту која се не
може заборавити. Поносни смо што сте били
наши преци. Почивајте у миру и спокојству!

Породица.

^ITUQE
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Дана 17. августа
навршавају се 5 тужних
година од када је
преминуо наш драги

МИЛАН МИМА
КОЛУНЏИН
из Великог
Сенпетра

Својом благом на-
рави и родитељском
љубављу бдео је над
нашим животима.
Његова огромна љу-
бав, велико пожртвовање, племенитост и ху-
маност, бескрајна доброта и посвећеност по-
родици за нас су ненадокнадив губитак.
Остала је празнина, а сећањем на доброту
коју нам је дао испуњен је сваки дан.

Ожалошћена породица.

Са сећањем и пошто-
вањем обележићемо тужну
3. годишњицу од када је
преминуо наш драги раз-
редни колега

ЉУБОМИР НОВАКОВИЋ
из Белобрешке

Ма колико година да
прође, време не може из-
брисати успомене, пошто-
вање и све што је било лепо у нашем ђач-
ком животу са тобом. Твој живот оставља
неизбрисив траг у времену и простору као
узор за све који су те волели или познавали.

Никада те нећемо заборавити: разредне ко-
леге Српске гимназије генерација 1961/65. и
разредна старешина проф. Гроздана Сабљић.

Са тугом у срцу по-
дсећамо да пролазе 6
година од када је пре-
минула наша драга

ЗОРКА ЛАЗИЋ
из Рудне

Болно и тешко је
сазнање да те више
нема, јер смо цео жи-
вот били заједно, ра-
довали се и туговали
у свакодневном живо-
ту, а сада си далеко, у
свету спокоја и вечности.

Ожалошћена породица.

17. августа испуња-
вају се већ 2 године
од како се преселила
у њену вечну кућу на-
ша драга мама, мајка
и прабаба

ДЕСАНКА ВЕЧАНСКИ
из Гада

Њена оданост, ис-
креност, несебичност
и бескрајна љубав
вечно ће нам недоста-
јати.

Нећемо је никада заборавити и увек ћемо
се ње сећати: ћерка Станка, унука Далибор-
ка, зет Жељко, праунук Никола, и унук Дра-
ган са пријатељицом Адријаном.

Пролази најтужнија
година дана од када је
преминуо наш драги

СТЕВАН ФЕЊАЦ
родом из Иванде

Не можемо ти опи-
сати колико боли та
тишина без твог гласа,
и како су сузе хладне
када нема твоје топле
руке да их обрише.
Јер нико није волео
живот као ти, нико нам
није пружао толико доброте, племенитости,
разумевања и подршке, нико није волео по-
родицу као што је волело твоје срце, и нико
није имао бољег супруга, оца, деду и праде-
ду као што смо имали ми. Остаћеш заувек у
нашим срцима: твоји најмилији.

Једногодишњи парастос одржаће се у не-
дељу, 17. августа 2014, у Српској православ-
ној цркви у Иванди.

Са болом у души обавештавамо да ће се
у недељу, 17. августа 2014, после литургије,
у Српској православној цркви у Дињашу,
обележити парастос поводом проласка 6
месеци од када је преминула наша драга

СПАСЕНИЈА МАТЕИЦА
рођ. Силин

из Букурешта
родом из Дињаша

Док смо живи сећаћемо се
твог драгог лика и доброте.

Њени најмилији.
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Време пролази а
бол и туга остају. Про-
шло је шест месеци
од како нас је заувек
напустила наша драга
и вољена

МАЦА СТАНОЈЕВ
из Иванде

Памтимо те онакву
каква си била у жи-
воту: неизмерно вредну,
поштену и пожртвова-
ну особу која нам је
целог живота даривала доброту и племени-
тост. Нема више твоје родитељске љубави и
савета, остало је само  сећање. Неизмерно
захвални на свему, за све године заједно про-
ведене, у нашим срцима живећеш вечно.

Заувек ожалошћени: супруг Чеда, ћерка Вида
и зет Јова.

Пролазе тужних 6 ме-
сеци. И даље си са
нама у нашим речима и
нашим мислима драга

МАЦО СТАНОЈЕВ
из Иванде

Цео свој живот по-
светила си својој деци
и деци своје деце.
Дала си нам своју љу-
бав, неизмерну мајчи-
нску бригу и подршку,
поклонила си нам све
што си имала и могла. Никада те нећемо
заборавити, јер су твоја снага и твој дух ме-
ра нашег памћења и трајања.

Ожалошћени: унук Живомир, Дијана и Драган.

Прошла је година
дана туге и бола од
када није више са на-
ма наша драга и во-
љена мама и мајка

ЈУЛИЈАНА (ЈУЛКА)
ПЕТРОВИЋ

рођ. Батањац
родом из Великог

Сенпетра

С поштовањем чува-
ћемо успомену на пле-
менити лик и доброту.
Син Дубравко, снаја Кристина и унук Зоран са
породицом.

Парастос ће се одржати у недељу, 17. ав-
густа 2014., у 11.30 часова у Српској право-
славној цркви у Темишвару-Мехала.

Прошла је година
дана од када није са
нама наша драга тетка

ЈУЛИЈАНА (ЈУЛКА)
ПЕТРОВИЋ

рођ. Батањац
родом из Великог

Сенпетра

Увек ћеш остати у
нашим сећањима: сна-
ја Божица и синовица
Зора са породицом и
синовица Рајка. Вечна јој успомена!

Са болом   подсећа-
мо да пролазе 6 ме-
сеци од када је пре-
минула драга

ЗОРИДА МИРКОВ
из Темишвара

Време не лечи тугу,
само нас учи да живи-
мо с њом. Твојa добро-
та, родитељска љубав
и људско поштење
вечно ће бити у нама.

Чувамо успомену на
тебе: ћерка Ђурђевка Рајић, унуци Душан,
Оливер и Клара и праунук Марко.

У тузи и болу про-
шло је 6 недеља од
када је преминула на-
ша сестрица

МИЛЕНА ГРУБАЧКИ
из Аустралије

Сва сећања на тебе
су лепа и зато те ни-
када нећемо забора-
вити.

Твоје сестрице До-
бринка Перин и Слове-
нка (Сеја) Мартинов са
породицама.
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Чувајући му живу ус-
помену, после 7 година
туге,  доносимо дубоко
поштовање драгом

ЧЕДОМИРУ ЋИРИЋУ

Божји је благослов
био имати таквог ро-
дитеља, деду и супру-
га који нам је пружао
мир, снагу, доброту,
срећу, љубав, безбед-
ност и сигурност. До-
бри се људи упамте по најлепшим особина-
ма и тако нам занавек остају у мислима и
осећањима. Освојио је за живота кутак веч-
ности у нашој пролазности.

Са вечном тугом: супруга Борица, син Ду-
шан са породицом, ћерка Ђурђевка са поро-
дицом и унук Небојша са породицом.

Тужно и болно се-
ћање поводом прола-
ска 18 година од када
је преминуо наш драги
и добри супруг, отац и
деда

ДУШАН ПЕТРОВ
из Варјаша

Остао си у мислима
са љубављу и тугом.
Твоји најмилији.

Тужно сећање пово-
дом проласка 20 годи-
на од када је преми-
нуо наш драги

МИТА БОЖИН
из Великог
Семиклуша

Био си добар човек,
одличне доброте са
свима. Сва сећања на
тебе су лепа, никада
те нећемо заборавити.

Супруга Јелена из
Великог Семиклуша, синови Драган и Горан
са породицама из Америке, синовице Миле-
на, Огњанка и Славица.

Са болом у души
подсећам да пролазе
4 тужне године од ка-
да је преминула моја
драга мати

НЕРА РАДОСАВЉЕВ
из Дињаша

Била си наш осло-
нац, сигурност, топли-
на, радост и срећа.
Храбро си кроз живот
пролазила, на хиљаде
савета оставила, нама
се поносила. Твојим часним животом и ис-
креном заштитoм заслужујеш вечну љубав,
мир и поштовање.

Увек у мислима са тобом ћерка Јулка.

Већ 4 године живи-
мо без драге

НЕРЕ РАДОСАВЉЕВ
из Дињаша

која је била најбо-
ља мајка, јунакиња
нашег детињства и од-
растања. Вечно хвала
за све што си нас на-
учила, првенствено да
постанемо људи отво-
реног срца као што си
и ти била. Хвала ти за
сву љубав и пажњу којом си нас обасипала.

Твоји унуци: Драгослав и Камелија, пра-
унуци Томислав и Александар.

Осамнаест година
туге од када је преми-
нула наша драга

МИРЈАНА БЕБА
МАЛЕТИЋ

За њом ће доживот-
но туговати њени нај-
милији: Тања, Јулија,
Драгица, Миодраг и
супруг Ђока Малетић.

Поштовани читаоци!
Подсећамо Вас

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

часова.
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Дани преображења, Темишвар, Базјаш, Соколовац

Камп фолклора у Базјашу

Школа појања у Светом Георгију

КУД “Дунав Свиница” у Готлобу на Фестивалу лубенице

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
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