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V E S T I
ПОСЛЕ 50 ГОДИНА
Пре пола века још једна генерација
гимназијалаца Српске гимназије у
Темишвару, тада у саставу Лицеја бр. 1,
напустила је школске клупе и кренула у
живот. Након 50 година, тадашњи

фестивала на филмовима из Југоисточне
Европе и на њеним ауторима који се
такмиче у категоријама играног, кратког и
документарног филма, циљ фестивала је да
представи битне и иновативне филмове
високе уметничке вредности из целог света.
Г.М.

ОДБОЈКА И ИГРЕ
У Соки ће се 6. септембра одржати
Одбојкашки турнир на коме ће учествовати
екипе из Дивића, Темишвара, Банлока,
Великог Сенпетра, Денте и Соке. Истом
приликом одржаће се и културно-уметничка
приредба на коју су своје учешће најавили
Тамбурашки оркестар из Дињаша “Златна
суза”, Оркестар “ОК бенд Темишвар”, АКУД
“Младост”, КУД “Свети Никола” из Дете и
Украјинска играчка група “Молода надија”.
Р.К.
апсолвенти, сада људи у годинама,
пензионери, баке и дејке, поново су се
нашли у клупама Српске гимназије „Доситеј
Обрадовић“. Захваљујући г. Миливоју
Јованову, њиховом годину дана старијем
колеги исте гимназије, у поседу смо ове
фотографије са краја августа о.г. испред
наше најдраже школске установе Срба у
Румунији. С.М.

АРАЂАНИ ОДАЛИ ПОЧАСТ
“ИНТЕРНИРЦИМА”
У знак сећања на страдалнике у Арадској
тврђави између 1914. и 1918. године,
арадски Срби су се у оквиру „Седмице
патње“ присетили голготе својих предака.
Њима у част било је организовано
ходочашће, полагање венаца и паљење
свећа код споменика умрлих Срба у суровом
аустроугарском затвореништву.
У цркви Апостола Петра и Павла био је
одржан парастос за све наше сународнике
који су изгубили животе у Араду у трагичним
догађајима у току Првог светског рата. Г.М.

НАГРАДА СИНИШИ ДРАГИНУ
Ове године се међу лауреатима Филмског
фестивала у Сарајеву нашао и документарац
„Шума“, српско-румунског режисера Синише
Драгина из Букурешта. Филм говори о посети
Јосипа Броза Тита Румунији, о неверици и
шпијунажи која је цветала у тим бурним
временима. Иако је акценат Сарајевског
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ШАХОВСКИ ТУРНИР
У ТЕМИШВАРУ
У суботу, 6. септембра, у дому „Адам
Милер Гутенбрун“, биће организован
међународни шаховски „Турнир
пријатељства“ у организацији Небојше
Илијина, уз подршку Савеза Срба у
Румунији. Сви учесници су замољени да се
пријаве од 9 до 10 часова, када се врши
упис. Турнир је организован по швајцарском
систему и трајаће до 18 часова.
Шаховски информатор из Београда се
побринуо за наградни фонд, а на
учесницима је да само покажу своје умеће.
Г.М.

ПЛАЈ IX – МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ
Следеће седмице од петка 12. до
недеље 14. септембра одржаће се Плај
фестивал, у Музеју села Баната у
Темишвару. Љубитељи музике имаће ове
године прилику да уживају у наступима
светски познатих бендова Light In Babylon,
Asian Dub foundation – rap core, indo-dub,
dancehall, ragga-jungle, један од најпознатијих
представника фламенка Duquende, Toto
Paris, Carminho, као и румунског оркестра
Subcarpati и Baklako – jazz, world музички
пројекат. За време одржавања фестивала
биће организоване и пропратне
манифестације: позоришне представе,
филмске пројекције, изложбе и радионице.
М. Тодоров

KO BI REKO

КАУЧ ЈЕ ТАКО ЈЕДНА ЛЕП РЕЧ...
Пише:
Љубинка
Перинац
Станков

Уплатим к`о човек претплату у теретани и одем да упознам
човека који ми је додељен да од мене здеље младу, витку и
здраву вилу Равијојлу. Сусрет је био јако леп... И тренер...
такав, да очи нисам могла да одвојим од њега

„Подмлађујем се“ и у том погледу све
више и више напредујем. Болови у леђима
још ниједно јутро нису заборавили да ме
подсете да сам рођена некад давно, кад су
земљом ходали диносауруси.
- Здрава храна, без слаткиша, и
обавезно почните да вежбате. Видећете
госпођо Станков, после месец дана
бављења спортом
бићете к`о нова.
Ма, шта ми рече?
Ову исту плочу
докторка пушта
редовно, а ја јој
редовно махнем главом
у знак одобравања. И
на томе обично и
остане, али овог пута
сам баш била решила
да је време да пробам
то размрдавање.... Али
не, не онако без везе,
како ја умем, па да за
пет минута забашурим
обећани спортски
живот и укључим
телевизор. Неее... Овог
пута сам решила да то
буде професионално
под присмотром
тренера. Знам ја себе,
док ми неко не виси за
вратом, неће бити неке
вајде од задатка.
Уплатим к`о човек
претплату у теретани и
одем да упознам човека који ми је додељен
да од мене здеље младу, витку и здраву
вилу Равијојлу. Сусрет је био јако леп... И
тренер... такав да очи нисам могла да
одвојим од њега. Од главе до пете
прекривен тетоважама, коса обријана до
пола, и само је на врху главе имао нешто
налик на црни жбун ухваћен гумицом. Лице
прободено и окићено минђушама. Кука у
ноздрви имала је на једном крају ланац с
другог краја спојен са куком изнад обрве.
Ваљда се човек прибојавао да му који
комад тела не утекне па га је привезао.

Најозбиљније сам помислила да побегнем
док је време, јер ако овом ишараном
скривим који трбушњак па ме звекне, има
да ме нема.
Кукавичлук није ипак примерен мојим
годинама. Па мајку му, неће мене
преплашити неки тамо цртежи по кожи и
минђуше. Решим ти ја тако да почнем да
вежбам. Првих двадесет
трбушњака колико је по
упутству требало да
урадим, извела сам из
цуга. Срећна што ми
пирсинг-мајстор не виси
за вратом, кренем ја
још, и још, и још... Сад
ћу ја у једном дану да
се подмладим, скинем
килажу и затегнем све
што је иначе у мојим
годинама и требало да
се затегне... Да не
помињем. Знате већ и
сами.
Све је то тако трајало
неколико дана. Ритам
ми је прво био
ударнички, после мало
спорији, па чак на крају
и ритам без иоле
Фото: Алин
Стојановић
ритма...
Боље
да не
знате на шта је ово
последње личило. И
онда станем... на ноге
лагане, и успореним
снимком (није се могло
другачије) извучем себе из теретане док
сам још у једном комаду.
Ефекат? Видљиииив. Већ другог, па и
трећег дана вежбања болови у леђима нису
попустили, али су се зато појавили нови.
Нема тог мишића у мом телу који се није
огласио и заболео.
Под рефреном: ауф, јао, ауф, јао, јао, јао,
милим по кући и носталгично меркам кауч...
Он и ја се боље и дуже познајемо и једно
друго допуњујемо и толеришемо. Кауч је
тако једна лепа реч.
br. 1280/5.09.2014.
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Битка за копнени коридор до Крима
Москва одбија оптужбе Кијева и Запада да су њене трупе ушле у Украјину
Украјински председник Петро Порошенко
изјавио је да су руске трупе „ушле на
територију Украјине” и сазвао хитан
састанак украјинског Савета за безбедност
и одбрану, на којем ће се одлучити о даљим
корацима.
Агенција Ројтерс је претходно објавила да
је Порошенко сазвао састанак због тога што
су „руске снаге извршиле инвазију на
Украјину”, али је касније објавила исправку,
прецизирајући да су руске трупе „ушле на
територију Украјине”. „Донео сам одлуку да
откажем радну посету Турској због значајног
погоршања ситуације у региону Доњецка, а
посебно у градовима Амвросијивка и
Старобешеве, имајући у виду да су руске
снаге ушле на подручје Украјине”, наводи се
у саопштењу објављеном на сајту
председништва Украјине, пренео је Ројтерс.
Савет за безбедност и одбрану је
саопштио да су град Новоазовск на обали
Азовског мора и још неке локације на
југоистоку земље пале у руке проруских
снага, које су заједно са руским снагама
кренуле у контраофанзиву. У истом
извештају истиче се и како су се украјинске
владине снаге повукле из Новоазовска „како
би се сачували животи” и да се оне сада
прегрупишу у лучком граду Маријупољу,
преноси Ројтерс.
Русија са своје стране негира да се
укључила у сукоб у Украјини тиме што је
наоружавала проруске снаге или слала своје
војнике преко границе у Украјину.
„Руске власти су много пута јасно рекле
да тамо нема регуларних трупа руске војске.
Русија не учествује у том сукобу”, изјавио је
извор из руске дипломатије. Из руског
министарства одбране стигао је, такође,
деманти у којем се каже да су оптужбе из
Кијева „обична лаж”.
Украјински представник у Организацији за
европску безбедност и сарадњу (ОЕБС)
Игор Прокопчук оценио је заузимање
Новоазовска од стране проруских снага као
– „директну инвазију руске војске на
југоисток Украјине” и акт агресије.
У одвојеној изјави за новинаре, након
ванредног састанка ОЕБС-а, руски
представник у тој организацији Андреј Келин
је изјавио како никакве руске снаге ни на
једној тачки не прелазе границу с Украјином,
преноси Ројтерс.
Како преноси Итар-Тас, Келин је нагласио
да су се приче о преласку руских трупа у
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Украјину, које је назвао „бесмисленим”,
појавиле претпрошле и прошле недеље и да
су оне увек биле демантоване. „Једино што
знамо јесте да је градоначелник
Новоазовска рекао да су након 10
артиљеријских пројектила украјинске снаге
напустиле град и да је у њега ушла
(проруска) милиција”, изјавио је Келин.
Европска унија изразила је дубоку
забринутост због извештаја о наводном
упаду руских војника у Украјину. „Дубоко смо
забринути последњим развојем догађаја,
укључујући извештаје о оном шта се догађа
на терену”, рекла је портпаролка високе
представнице ЕУ за спољну политику и
безбедност Кетрин Ештон, Маја Коцијанчич,
пренела је агенција АФП. „Поново позивамо
Русију да обустави сваку форму
непријатељства на граници, што укључује и
промет оружја и војске у Украјину”, додала је
она, истичући да је неопходно политичко
решење за кризу на истоку Украјине.
Амбасадор Украјине у ЕУ Константин
Јелисејев затражио је војну помоћ Брисела
„великих размера”. Јелисејев је позвао
лидере ЕУ да одлуче „о даљим одлучним
санкцијама и свеобухватној и техничкој
помоћи Украјини с циљем да се заустави
агресор”, пренела је француска агенција.
Из штаба самопрокламоване Доњецке
народне републике (ДНР) је саопштено како
су преузети контролни пунктови и упоришта
украјинских снага у предграђу Маријупоља,
на југоистоку Украјине, као и да је заузет
мост на реци Грушки Јеланчик, преносе РИА
Новости.
У среду су званичници ДНР саопштили
како су њихови тенкови ушли у кључни град
Новоазовск, на Азовском мору. Новоазовск
је на путу који повезује Русију са
полуострвом Кримом, које се у марту, после
референдума, припојило Русији. Овим
освајањем отвара се могућност да се
отвори копнени коридор између Русије и
полуострва Крим.
Организација за европску безбедност и
сарадњу одржала је ванредну седницу на
тему развоја ситуације у Украјини, након што
су се појавили извештаји да су руске снаге
прешле украјинску границу и ушле на
територију те земље. „Упад руских снага у
Украјину је главна тема ванредног састанка
ОЕБС-а у Бечу”, саопштила је америчка
мисија у тој организацији.
С.С.

[TA [TAMPA [TAMPA
Кривом стазом ка Србији

ВРЕМЕПЛОВ

Позив
На дан 16.
новембра на храмовној
слави (Ђурђиц),
српска омладина у
Наћфали приређује
забаву са културноуметничким програмом.
Позивају се омладинци
да учествују у што
већем броју.
14. новембар 1946.
Бициклистичка стаза дуж
Бегеја која напредује ка Србији
је изузетно неправилна, те је
по њој тешко возити бицикл.
Инсистирања бројних
Темишвараца да се стаза бар
мало исправи нису уродила
плодом. Градоначелник
објашњава да су свеприсутне
кривине предвиђене пројектом.
„Када сам видео на шта ће
стаза личити, тражио сам од
пројектаната да пронађу боље
решење, али су ми рекли да је

то немогуће, пошто бисмо
изгубили европске фондове
додељене пројекту, око 30
милиона рона“, појаснио је
градоначелник Робу. Са друге
стране, мало у шали, мало у
збиљи, Робу је додао да ће
„змијска“ стаза одагнати
монотонију која би се
вероватно усталила код
бициклиста, будући да се
ради о путу дугом двадесетак
и кусур километара.

„Зора“ у Парку
ружа
У темишварском
Парку ружа одржана је
2. јула увече дивна
фолклорна представа
темишварских
ансамбала, међу којима
и „Зора“.
3. јул 1987.

Стиже НАТО база
Непријатно изненађени
одлучношћу Русије да им не
прогута силне лажи и
очигледно лицемерство,
западни лидери намеравају да
у близини њених граница
подигну пет нових НАТО база,
како би спречили „експанзију“
Руске Федерације ка
територијама које јој иначе
историјски припадају. Нове
војне базе ће нићи у Пољској,
Румунији, Литванији, Летонији и
Естонији, имаће између 300 и

600 војника, с тим да ће бити
оформљена и посебна
јединица за хитне
интервенције, са 4.000
војника. Ипак, нису све НАТО
чланице одушевљене овом
идејом, посебно Немачка,
Шпанија, Словачка и Италија.
Са друге стране, премијер
Румуније Виктор Понта
отворених руку чека Алијансу,
пошто је „Румунија привржена
западним вредностима и НАТО
демократији“.

„Српска песма
за српску сузу“
На сцени
белобрешчанског Дома
културе наступиле су
бројне културно уметничке формације
из Клисуре, Пољадије
и Карашева. Приход,
око 100.000 леја,
намењен је за помоћ
деци из источне
Херцеговине.
20. новембар 1992.

Превео и приредио: Горан Мишковић
br. 1280/5.09.2014.
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Младен ГАЛОВИЋ,
менаџер женског кошаркашког
клуба из Темишвара

„ТИМЕС
ПОЛИТЕХНИКА“
– ОД ЗЛАТНЕ
СРЕДИНЕ ДО
ВРХА
• Делим Темишварце на две групе:
у једној категорији јесу политичари
и бизнисмени, а у другој је народ,
дакле сви они који просто воле
кошарку •
• Шта подразумева функција менаџера
у једном кошаркашком клубу?
Мој посао је да привучем што више
спонзора, да обезбедим материјалну и
финансијску основу да би кошаркашице
имале нормалне услове за рад. То је
незахвалан посао, али су нам пријатељи,
љубитељи кошарке помогли колико су могли.
Неки су обезбедили смештај за девојке,
други транспорт, трећи су нам поклонили
воду за пиће. Део мог посла претпоставља
и организацију медијске пажње према клубу,
припреме турнира и све што претпоставља
међуљудске односе у клубу. У оквиру
пројекта „Тимес Политехника“ створена је
добра екипа. Председник клуба је Маринко
Лазаров, а много нам помажу Кристијан
Кицу, Дан Кондрук и други. Желимо да
подигнемо женску кошарку у Темишвару на
други ново.
• Шта то претпоставља?
Не желим да неког увредим, али по мом
мишљењу до сада се није радило исправно,
није било довољно контаката са публиком,
са новинарима, а они који су до сада
радили, мислили су да су довољни сами
себи. Прво што треба да урадимо, а ви нам
помажете у томе, јесте да покренемо причу
у вези са женским кошаркашким клубом, да
људи сазнају да постоји.
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• Да ли се може рећи да је „Тимес
Политехника“ сасвим нов пројекат?
Да, ради се о сасвим новом пројекту,
ново име, нов грб, нови људи... Желимо да
приближимо екипу граду, и град тиму.
Потписали смо уговор са Политехничким
универзитетом. Они нам обезбеђују смештај
за кошаркашице и нека примања. Званичан
назив гласи Муниципијски баскет клуб Тимес
Политехника Темишвар. Један од циљева
нам је да привучемо што већи број медија,
да их заинтересујемо за оно што радимо, јер
ти медији могу да привуку потом партнере и
спонзоре који су у могућности да нам
помогну финансијски.
• Ви сте већ неколико добрих година
уз темишварску кошарку. Да ли је овај
пројекат лично изазов за Вас?
Јесте. И ово је наставак оног што сам
започео са мушким кошаркашким клубом из
Темишвара и мојим пријатељем Драганом
Петричевићем.
• Да ли Темишварци воле кошарку?
Делим Темишварце на две групе: у једној
категорији јесу политичари и бизнисмени, а у
другој је народ, дакле сви они који просто
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воле кошарку. Публика је доказала да воли
учествовати у навијању, воли да буде део
спортског надметања. Иако ће ово наљутити
политичаре, рећи ћу ипак да имам један
принцип којег се придржавам, а то је да, ако
ми је заједница омогућила да успем у
животу, мислим да том друштву морам да се
одужим на неки начин. Кад ово кажем,
мислим претежно на политичаре који би
морали да учине нешто за грађане и спорт,
а не само да мисле на себе и своје
интересе. Познајем много таквих не само
политичара, већ и бизнисмена, који су
направили много новца, а не одвајају ни
банку за спорт или за било шта што би
користило друштву. Позивам све њих да нам
се придруже, да помогну овај спортски
пројекат, јер без њихове помоћи не можемо
успети. Локална администрација нема
толико новца да сама подржава овакве
активности, већ је приватни капитал
пресудан. Када је реч о кошарци, не ради
се о великим свотама новца. Није потребно
много да подрже кошаркашице, које су биле
шампионке Румуније у категорији до 23
године. Многе од њих су сада у нашем
првом тиму. Оне су Темишварке, а дошле су
и девојке са стране: из Арада и Сибија, јер
су сазнале да се овде озбиљно ради и
ствара један солидан догорочни пројекат.
Стварно, не знам колико ћемо од планова
реализовати без уплитања локалних
успешних привредника и фирми.
• У најбољој варијанти, где и како
видите нову женску кошаркашку екипу?
Потребно је напоменути да се готово
цела екипа променила. Из претходне
екипе остале су само две играчице.
Тим смо комплетирали младим
кошаркашицама да се „кале“ и да их
припремимо за следећу сезону. Осим
тога, довели смо четири девојке из
Србије и уз једну кошаркашицу која
је остала, оне стварају окосницу
новог тима. Довели смо новог
тренера, менаџер је нов, дакле
радимо на новом пројекту
којег смо покренули од нуле.
• Како то све изгледа
након првих тренинга и
припремних утакмица?
Према ономе што
сам до сада видео,
могу рећи да сам
веома задовољан. Не
бих ништа хтео да
кажем што би могло
да оптерети девојке... Зацртани циљ
нам је да, као и прошле године, уђемо у

плеј-оф. Нада свих нас који смо укључени у
пројекат „Тимес Политехника“ јесте да ипак
можемо нешто више учинити од напоменутог.
Незахвално је давати било какву прогнозу
јер резултати ипак зависе од много фактора,
од осталих екипа, од броја повреда, од
напорног програма итд. Нисам видео све
екипе из лиге, па у овом тренутку је прерано
дати некакву прогнозу.
• Који је програм припрема и
утакмица?
Следи припремна утакмица у Вршцу,
потом играмо у Београду против Партизана,
а затим организујемо званичну презентацију
тима и турнир у Темишвару где осим нас као
домаћина, учествују и екипе из Сату Маре,
Клужа и Вршца. У Галац путујемо 20.
септембра где имамо утакмицу за Куп
Румуније, затим 24. играмо у Темишвару.
• Да ли као темишварски клуб
предвиђате сарадњу са локалним
спортским школама?
Наравно. Већ смо у преговорима са
тренерима у школским кошаркашким
клубовима из Темишвара. Одлично је што
постоје таква места где ђаци тренирају и
баве се кошарком. Проблем је што није
развијен систем преузимања перспективних
играча и играчица и управо то ми желимо да
поправимо. Надам се да ћемо успети да
доведемо тренера из Србије који би се
бавио том талентованом децом школског
узраста. Али то све кошта...
• У Темишвару, нажалост, нема
пристојног места где би управо та деца
„бацала на кош“...
Покушавамо да уз помоћ „Ротари
клуба“ направимо један прави
спектакл у сали „Олимпија“ где би
хуманитарну утакмицу одиграли
политичари против „Ротаријанаца“
и да донацијама прикупимо
нека средства. Раду
Димека брине о пројекту
којег је предао
заменику
градоначелника
Дану Дијакону.
Циљ је да, за
почетак,
обезбедимо
новац за
један прави
кошаркашки
терен.
Рајко
Корња
br. 1280/5.09.2014.
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ХРАМОВНЕ СЛАВЕ
Бездин: ДУХОВНИ САБОР
Наш српски манастир Бездин посвећен је
празнику Ваведења у храм Пресвете
Богородице, али због лоших децембарских
временских прилика, народни духовни сабор
одржава се, сваке године, на празник
Велике Госпојине. И ове године, уочи самог
дана празника, у среду 27/14. aвгуста, у
поподневним сатима у манастир су почели
да пристижу поклоници и свештеници
арадског презвитерата. У 19 часова
отпочело је празнично Бденије, а служили су
гости из Епархије, игуман Јустин и ђакон
Миодраг
Јовановић. За
певницом су
певала
бездинска
братија, на
челу са својим
настојатељем,
јеромонахом
Емилијаном,
протонамесници
Душан Кључар
и Благоје
Чоботин и
црквени појци
Дејан Попов и
Младен из
Наћфале. После вечере, Полуноћницу је
служио отац Емилијан а отац Благоје је
наставио читање Акатиста чудотворној
икони Пресвете Богородице Бездинске. Од
раних јутарњих сати манастирски храм
почео је да се испуњава народом који се
побожно и са страхопоштовањем клањао
пред чудотворном иконом Пресвете
Богородице и моштима Исповедника
Православља светог Кирила Бездинског. За
ту свечану прилику дошли су и гости
свештенослужитељи да својим присуством
увеличају празник. На платоу са средине
манастирске порте, старањем вредне
манастирске братије, све је било спремно за
почетак свете литургије. На овогодишњој
светој литургији началствовао је протојерејставрофор Маринко Марков, архијерејски
заменик, а саслуживали су протојерејставрофор Огњан Плавшић, архијерејски
намесник арадски, архимандрит Стефан из
Сомбора, игуман Јустин из Темишвара,
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протојереј Ђорђе Андрејић из Краљевца,
јеромонах Никон из манастира Светог
Ђорђа, прота Штефан Пакурар из Надлака,
као и темишварски ђакон Миодраг
Јовановић. Будући да су овогодишњи кумови
били верници из арадгајске парохије, на
литургији је певало њихово певачко друштво,
заједно са бездинском братијом,
свештеницима и појцима. После заамвоне
молитве прешло се у литију у трократном
опходу око бездинске светиње. Након
читања прописаних јеванђелских зачала
одслужен је и
помен свим
ктиторима и
некадашњој
братији
манастира,
након чега је
извршен чин
резања
славског
колача. У име
својих
парохијана
прота Небојша
Попов је
поделио
братски целив
пререзаног колача са оцем викаром
Маринком Марковим, а викар је затим у име
Његовог Преосвештенства владике Лукијана
поздравио све присутне и изговорио речи
поуке и духовног охрабрења за опстанак и
очување наслеђене православне духовне
баштине и бездинске светиње. Свим
служашчим свештенослужитељима,
овогодишњим кумовима, осталој братији и
присутном верном народу, на крају је топло
захвалио настојатељ бездинске светиње,
отац Емилијан, а за следећу годину славску
ружу је предао парохијанима арадске
парохије.
Примајући нафору, кољиво и кришку
славског колача, верници су се међусобно
поздрављали и полако напуштали
манастирску светињу, са надом да ће их
следеће године још и више бити.
о. Благоје Чоботин
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Велики Семиклуш: ПРАЗНИК БОГОРОДИЦЕ
Прошлог четвртка, 28. августа,
Семиклушани су прославили своју храмовну
славу Успеније Пресвете Богородице Велика Госпојина. Са почетком у 10 часова
у српском православном храму одржала се
света литургија пред много парохијана и
њихових гостију, а служили су умировљени
свештеник протојереј Станомир Мирковић из
Великог Сенпетра, јереј Милан Миоковић
парох из Малог Бечкерека и месни парох
јереј Дина Чоков. Из певнице је на литургију
одговарао
семиклушки
Црквени хор,
чтец Марко
Радић, а
апостол је
читала
Милица
Чоков. На
појање
тропара
извршио се
трократни
опход са
литијама око
православне
српске
семиклушке
цркве чиме је завршена света литургија. У
поподневним часовима, после 17 сати
обављено је вечерње са свечаним чином
резања
славског
колача, које
су обавили
протојереј
Станомир
Мирковић,
протојереј
Васа
Жупунски,
парох из
Рудне,
протонамесник
Милорад
Остојин из
Дињаша, јереј
Радослав
Стојков парох из Наћфале и Чанада,
пререзао је славски колач, јереј Милан
Миоковић парох из Малог Бечкерека и јереј
Желимир Јовановић парох из Нових

Козараца, вршачка епархија, румунски
свештеник Дан Ширјанцу парох из Сараволе
и јереј Дина Чоков из Великог Семиклуша.
Јереј Радослав Стојков пререзао је славски
колач, а протонамесник Милорад Остојин је
одржао пригодну беседу приликом прославе
храмовне славе Семиклушана - Успенију
Пресвете Богородице. Овогодишњи кум
храмовне славе била је госпођа Кристина
Стојков, а за следећу годину ову свету
дужност преузели су чланови Српског
православног
црквеног хора
из Великог
Семиклуша.
После
резања
славског
колача у
порти
семиклушке
српске цркве
одржано је
народно
весеље, а за
добро
расположење
гостију и
мештана
побринули су се чланови средње играчке
групе, која активише при КУД „Свети Сава“
из Великог Семиклуша. Девојке и момци су
под
руководством
њихових
уметничких
упућивача и
кореографа
Наталије и
Георге
Мандрана
извели
предивне
сплетове
српских
народних
игара.
Славље се
наставило до
касно у ноћ уз звуке српске народне музике
коју је изводио оркестар у саставу: Марко
Бугарин, Алекс Лавренски и Драган Данчу.
Миодраг Тодоров
br. 1280/5.09.2014.
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Фењ: ДОСТОЈНО И ДУХОВНО
На Успеније Пресвете Богородице, 28.
августа, односно на Велику Госпојину, Срби
у Фењу славе своју храмовну славу већ
столећима. Иако је данас српска заједница
у овом нашем пограничном селу много мања
него, рецимо, пре педесетак година,
храмовна слава не губи на значају, а још
мање на масовности.
Тако је било и ове године када су се у

светом храму посвећеном Успењу
Богородице окупили бројни верници из
места и њихови гости да би у преподневним
часовима присуствовали светој литургији са
славском литијом, коју су служили јереј
Саша Јашин, парох фабрички и дежански и
протонамесник Ђорђе Андрејић месни парох,
који је одржао и свечану славску проповед о
личности Богоматере и њеном успењу, и
притом истакао важне детаље из њеног
живота. По локалном обичају, цркву су
верници литијом опходили три пута уз
присуство овогодишњег кума, мештана и
њихових гостију.
Фењци су и овога пута, на челу са својим
парохом, протонамесником Ђорђем
Андрејићем, уложили доста труда да све
буде спремно и у најбољем реду за ово

духовно и народно славље, почев од
унутрашњости светог храма до порте, и све
је деловало уредно, лепо, домаћински. У
присуству великог броја верника и гостију
служено је, с почетком у 17 сати, вечерње
са резањем славског колача и благосиљање
кољива. Чинодејствовали су јереј Саша
Јашин, парох фабрички и дежански, Зоран
Младенов, румунски свештеник из Песка,
који је рођен у Фењу и месни парох,
протонамесник Ђорђе Андрејић. За
певницом су били Славољуб и
Љубинка Попадић. Надахнуту беседу
о овом великом празнику изговорио је
јереј Саша Јашин, а затим је
протонамесник Ђорђе Андрејић
изабраним речима захвалио
кумовима, парохијанима, гостима и
онима који су уприличили ову
светковину.
Славско весеље увеличали су
својим присуством кнез Општине
Миомир Добромир Чизмаш са својим
замеником Виорелом Гилезаном и
председник месне организације
Савеза, Мила Лолић. Овогодишњи
кум храмовне славе била је Мирјана
Кирић, а славску ружу и кумство за следећу
годину преузео је Славко Царан за своју
ћерку Наталију Царан и њеног вереника
Адриана Оливера Поповића.
Славље се затим наставило у порти
православног храма, а да би народно
весеље било ,,по мери“ побринуо се
оркестар Берислава Пејића у чијем су
саставу још били и Срђан Бикић, Стефан
Бесу, Дарко Аћимов и вокални солиста
Слободан Радановић. Мештани су имали
прилику да чују и своју младу солисткињу
Милену Царан Неамц, која је заиста
показала да располаже изузетним даром за
нашу српску народну музику.
Већ је давно пала ноћ, а народно коло се
и даље вртело у порти српске цркве у
Фењу.

Чаково: СЛАВА ДОСИТЕЈЕВЕ ВАРОШИЦЕ
И Срби у Чакову су достојно прославили
храмовну славу Успеније Пресвете
Богородице. Са почетком у 10 сати литургију
су служили протојереј Љубомир Матић,
парох чаковачки и толвадијски, јереј
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Љубодраг Богичевић, парох сочански и
дећански, јереј Јон Ласт, румунски парох из
Чирешуа и јереј Тибериу Николи, румунски
парох из Чакова. После литургије присутним
верницима се лепом беседом обратио јереј

NA[A TEMA
Љубодраг Богичевић.
У поподневним сатима, у присуству
великог броја верника и гостију, вечерње са
резањем славског колача и благосиљање
кољива служио је високопречасни
протојереј-ставрофор мр Маринко Марков,

архијерејски заменик Темишварске епархије,
протојереј-ставрофор Петру Бербентија,

архијерејски намесник решички, протојерејставрофор Стојан Петровић, парох
мехалчански, протосинђел Јустин
(Стојановић), егзарх Српске православне
епархије темишварске, протосинђел Никон
(Корићанац), игуман манастира Свети
Ђорђе, протојереј Љубомир Матић, месни
парох чаковачки и епархијски ђакон
Миодраг Јовановић.
Надахнуту беседу о овом великом
празнику изговорио је протојереј-ставрофор
мр Маринко Марков, архијерејски заменик
Темишварске епархије. Овогодишњи кум
храмовне славе био је Рада Мијатов са
супругом Радмилом, представници
„Пекарије Сава“, а славску ружу и кумство
за следећу годину преузео је Миодраг
Константиновић из Петромана.
Вечерње је приведено крају песмом и
музиком. У порти храма се за пријатну
атмосферу побринуо тамбурашки оркестар
„Шеве“ из Српске Црње, који је опустио
домаћине и званице, тако да се певало и
играло до у касне сате.

Дента: У ЧАСТ ХРАМУ
Крајем августа месеца Денћани се
окупљају око свог српског православног
храма посвећеног Успенију Пресвете
Богородице да би дочекали драге госте и
заједно са њима испоштовали вековну
традицију.
Свечано и празнично било је 28.
августа, у раним јутарњим часовима у
денћанском лепо уређеном храму на
светој литургији, коју је служио месни
парох јереј Живоине Малетић.
Истог дана у поподневним часовима, у
присуству верника и гостију, служено је
вечерње са резањем славског колача и
благосиљање кољива. Чинодејствовали
су протојереј-ставрофор др Бранислав
Станковић, архијерејски намесник
темишварски и парох фабрички, јереј
Сабин Николин, румунски свештеник из
Моравице и јереј Љубодраг Богичевић,
парох дећански и сочански. Овогодишњи
кум храмовне славе био је Драган Вујин
син Воје и Миреле Вујин, а славску ружу
и кумство за следећу годину, како то
наша српска традиција налаже, преузео је
Зоран Греконић. Славско весеље увеличали
су својим присуством кнез Општине
Славољуб Јакоб и председник месне
организације Савеза, Тихомир Греконић.

Весеље и славље поводом храмовне
славе Велика Госпојина одржало се на
платоу испред Дома културе. Народ је
веселио оркестар хармоникаша Борка
Стојанова који је свирао српска народна

кола, а лепоту наше изворне српске песме
дочарала је солисткиња Рузмаринка Мела
Јаношевић.
Горан Гога Пантин
br. 1280/5.09.2014.
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REPORTER
Сенпетарска „Ракијада“

ДОБРА КАПЉИЦА И ОДЛИЧНА ЗАБАВА
Чак два пута воде у Велики Сенпетар.
Један преко Песка и Перјамоша, а други
преко Сараволе и Великог Семиклуша. Бар
једном годишње међутим, сви путеви некако
воде ка „Семпетру“, где они који воле
весеље, дружење, укусну храну и добру
капљицу долазе да ракији кажу ДА, односно
на „Ракијаду“.
Овај фестивал, само условно речено
посвећен ракији, пре три године покренула је
група младих Сенпетараца у жељи да и
њихов „Велики Семпетар“ има и један
велики фестивал. И има га. Пошто 23. aвгуст
више ништа не значи у румунском календару
славља, и као такав био слободан термин,
а још и субота, организатори су одлучили да
се „Ракијада“ одржи управо тог некада
славног дана.
Припреме су отпочеле у првим јутарњим
сатима иако су се неки мештани „клели“ да
су већ после поноћи приметили како се неки
мувају и разносе бале сламе по дворишту
Дома културе.
Неколико пута је обишао локацију и
Виорел Поповић, председник општине
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Велики Сенпетар, како би се уверио да
припреме теку по плану.
Чиме би „РакијаДА“ отпочела ако не
такмичењем за најбољу ракију. Чак 15
флаша са етикетом фестивала и редним
бројем је озбиљни и савесни жири морао да
„кошта“ како би изабрао најбољу. Ко сматра
да је то лако и угодно - у глас тврде сви из
шатора жирија - нека изволи следеће године
уместо нас, па да види. Из поузданих
извора који су желели да остану анонимни,
али добро упућени у начин печења праве
ракије, сазнало се да су сви такмичари
донели најбоље што су имали. Тако је жири
морао да проба и по неколико пута исти
експонат да би установио која је најбоља
капљица. И кап по кап, неке су се флаше
убрзо малтене показале као „флашице“.
Приближни квалитет конкурентских ракија
био је вероватно и повод што се како је
време одмицало, повећавао и број оних у
шатору жирија који су прискакали у помоћ.
Да одлука није лако донешена показује и
то да су тек после концерта Неде Украден
били проглашени званични резултати. Ракија

REPORTER
Богдана Трифунског из Великог Сенпетра је
однела златну медаљу, а сребро је отишло
чак у Хунедоару у Лункоју де Жос. Трећа по
квалитету показала се ове године ракија
Алексе Степанчева из Мокрина, па су тако
сви били задовољни. И домаћини, и гости
Румуни, и Срби из матице.
Док су се чланови жирија у плавим
мајицама и све
црвенијим лицима
трудили да изаберу
најбољу овогодишњу
ракију, у дворишту су
се све чешће
појављивали младићи
и девојке у црвеним
мајицама „Плавог
делије“. На самом
улазу у двориште,
две прелепе цуре у
српској народној
ношњи су у знак
добродошлице
стојички, како и
приличи, нудиле
свима који су улазили
со и хлеб и наравно
чашицу добре ракије. Неки су улазили и по
неколико пута. Одмах до лепих девојака су
своје шаторе растеглили са леве стране
познати дињашански медар Спаса Стојанов
са својом широком
лепезом слатких
производа, а са десне
стране је веома брзо
замирисало на
„кортош колач“ и
шећерну вуну.
Двадесетак метара
даље, до саме зграде
Дома културе, већ су
се крчкали без журбе
гулаш и пасуљ, док су
са сцене допирали
хитови српске
народне музике 80-тих: Тозовац, Митар
Мирић, Нада Топчагић, Душко Кулиш и многи
други.
Негде око 18 часова све је било спремно
за спортска надметања у трчању и падању у
џаку, вучењу конопца и бацању камена с
рамена. Рекорди нису ове године
забележени нити у једној од ових
дисциплина, али су се младићи и девојке
стварно лепо дружили и забављали. Неки
као конкуренти, а остали као навијачи.
Уживали су дабоме и старији који су ове
године били ипак само посматрачи и шетали
око места где се пржило месо и хладило
пиво.
Након свечаног отварања, парада

народних ношњи је од школе до Дома
културе испунила главну улицу Великог
Сенпетра. Својим осмесима, хармоникама и
шароликом одећом учесници „Ракијаде“, од
најмлађих до најстаријих, су приредили
јединствен доживљај за очи и уши којег је
вредело чекати. Поносно и са лакоћом као
што знају само играчи, ушли су сви у
двориште Дома
културе. Недуго после,
на тренутак је све
некако стало. Чак ни
кувари више нису
мешали пасуљ и
гулаш. И жири је
престао да оцењује
ракију. Појавила се
Неда Украден. Као
прави професионалац,
на пробу пред
концерт Неда је
стигла у пратњи
Дијане Поп,
представнице „DN
Media Show
Production”, фирме
која је и организовала
концерт и гостовање. Позната певачица је
отпевала пробно две песме и заиста
запањила све присутне својом елегантношћу,
али и својим изгледом. Ретко ко је могао
поверовати да неко
ко је управо
прославио 65. може
тако добро да
изгледа, па макар то
била и Неда Украден.
Популарна
естрадна уметница се
убрзо повукла и
предвиђени културноуметнички програм је
почео. На сцену су се
попеле три генерације
„Плавих делија“, а
после њих гости из Бруса, па они из
Омољице и „Стежарелул“ из Лункоја де
Жос, комшије из Сараволе и АКУД „Младост“
из Темишвара. Видно жељна публика је
више од два сата уживала у раскоши и
лепоти српске и румунске игре и песме.
Иако су облаци неколико пута припретили
да ће запљуснути учеснике „Ракијаде“ и
тако покварити весеље, то се ипак није
десило. После културно-уметничког
програма, Неда Украден је вратила добро
расположење својим хитовима и наступом,
потврдивши још једном да је један од
најцењенијих естрадних уметника у бившој
Југославији и прави професионалац.
Рајко Корња
br. 1280/5.09.2014.
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СЕМИКЛУШАНИ И ТЕМИШВАРЦИ
НА ДРУГОМ ВЕЛИКОМ МЕЂУНАРОДНОМ
ФЕСТИВАЛУ ФОЛКЛОРА
Чланови наших културно-уметничких
друштава неуморно активишу и преко лета,
а као доказ тога јесу учествовања на
разним фестивалима и манифестацијама.
Тако је било и прошле седмице, у суботу,
30. августа,
када су
Културноуметничко
друштво
„Свети Сава“
из Великог
Семиклуша и
Академско
културноуметничко
друштво
„Младост“,
кренули на пут за Кањижу, где су
учествовали на „Другом великом
међународном фестивалу фолклора“ који се,
почев од прошле године, одржава у
горепоменутом градићу на
северу Баната.
Семиклушани и
Младосташи су позив за
гостовање на овој
манифестацији добили од
стране Српског аматерског
културно-уметничког
друштва „Свети Сава“ и
Локалне самоуправе из
Кањиже, који су и главни
организатори фестивала.
Оганизатори „Другог
великог међународног
фестивала фолклора“ су ове
године припремили још
богатији и свеобухватнији
програм за све
заинтересоване. Позвана су
друштва из свих околних
земаља: Мађарске,
Хрватске, Републике Српске, Македоније,
Румуније, као и друштва из Србије. Поред
играчке групе САКУД-а „Свети Сава“,
учествовало је још једанаест културноуметничких друштава из Новог Кнежевца,
Инђије, Мокрина, Нових Бановаца, Врбаса,
Бечеја, Борова, Деске, Мокрог и наша
друштва из Великог Семиклуша и
Темишвара.
У поподневним сатима, Фестивал је био
отворен изложбом народних рукотворина и
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слика, вашарском продајом сувенира и
слаткиша и парадом народних ношњи.
Многобројна публика је будно пратила
колону учесника, у шареним и разноликим
народним ношњама, који су прошетали
главном
улицом до
центра
Кањиже, где
се одржала
главна
приредба.
КУД „Свети
Сава“ из
Великог
Семиклуша се
на Фестивалу,
са два
наступа, представило у најбољем светлу као
и увек. Чланови играчке групе семиклушког
културно-уметничког друштва представили су
се играма из Баната, а затим и
кореографијом народних
игара из Владичиног Хана,
под управом уметничких
руководилаца Наталије и
Георге Мандрана.
Темишварци АКУД-а
„Младост“ су на сцену
изашли са сплетом српских
песама и игара из
Босилеградског Крајишта у
кореографији Милорада
Лонића и под уметничким
руководством Сретка и
Сенадина Крстића. Догађај
је био примерно
организован, а млади
чланови културноуметничких друштава били
су задовољни учешћем на
једном таквом фестивалу и
повољним реакцијама
публике, која је дугим аплаузима наградила
њихов наступ на отвореној сцени у центру
Кањиже. Свим друштвима после наступа
додељене су захвалнице.
Како је то уобичајено, најлепши део је
онај после приредбе, када се млади чланови
КУД-ова друже и веселе у сопственој режији,
па је тако било и овог пута, када су се
гости и домаћини дружили до касно у ноћ.
Горан Гога Пантин

POLITI^KA HRONIKA

ЛЕВО-ДЕСНО, НИГДЕ МОЈЕ... СТРАНКЕ!

Пише:
Србољуб
Мишковић

Минулих дана је Влада Виктора Понте издала хитну уредбу по
којој кнезови, градоначелници, одборници и саветници имају
на располагању 45 дана да, ако желе, пређу из једне у другу
странку без последица

Ко се једном прихвати политике као
животне професије, тешко ће од ње одустати.
У то смо се сви уверили свих минулих година
од када је демократија ушла на велика врата
у нашу свакодневицу. Средња и старија
генерација добро се сећају првих дана и
месеца деведесетих година, када су
политичке партије и странке у Румунији
ницале као печурке после кише. Мали број
тадашњих лидера, да и не говоримо о
обичним члановима, је понешто знао о
странци коју је прихватио као рођени дом.
Једино што је тада било битно за учлањење у
неку партију или странку, била је перспектива
будућег положаја у новом друштву, што виша и
боље плаћена функција у све бројнијим
државним институцијама и слично.
Након две и по деценије наше својствене
демократије, јасно нам је да се ништа битно
није променило од оних првих дана
деведесетих година минулог века. Истина,
смањен је број партија и странака, али се
повећао број државних функција, почев од
Парламента до Владе и свакојаких државних
установа у центру и провинцији. У првом
реду појачана је битка за власт, што се
показало врло уносним за све оне који на
било који начин одлучују о судбини државе
и народа, али пре свега о свом интересу.
Да би се, као у свакој демократији, нека
партија или странка домогла власти,
потребно је да се организују избори.
По правилу и закону, односно Уставу, што
нам је добро познато, партија која освоји
највећи број гласова за Парламент, рецимо,
образује Владу, а на локалном плану одборе
и савете по општинама и жупанијама.
Углавном, грађани бирају сенаторе,
посланике, саветнике или одборнике у
зависности којој партији или странци
припадају. Да би некако држава обавезала
изабране градоначелнике, кнезове,
саветнике или одборнике да остану
привржени партији током целог мандата,
изгласан је и одговарајући закон. Ако
напусти партију (из било којих разлога),
дотична политичка личност губи и функцију.
Правилно и поштено. Једино што су

„сметнули с ума“ парламентарци, јесте управо
њихов статус. Као законодавно тело, требало
је да сенатори и посланици исти принцип
„приуште“ и себи, али то нису учинили. Дакле,
парламентарци могу мењати партије у
Парламенту без гриже савести или последица.
Чак је и у спорту много теже променити клуб.
Минулих дана је Влада Виктора Понте
издала хитну уредбу по којој кнезови,
градоначелници, одборници и саветници
имају на располагању 45 дана да, ако желе,
пређу из једне у другу странку без
последица. Како је до овога дошло?
Приликом локалних избора 2012. године,
тада новоформирана коалиција УСЛ (ПСД,
ПНЛ, УНПР и КП) је за локалне органе
власти истакла кандидате под
„скраћеницом“ УСЛ, а народ је тако и бирао.
Заврзлама је настала када је ПНЛ одлучио
да напусти коалицију. Дошло је, природно,
до раздора у жупанијским саветима,
градским и општинским одборима, а ни
градоначелници и кнезови нису више били
„сигурни“ којој партији припадају. Ако су
многи изабраници до почетка године
„марширали“ заједно са већином на власти,
од тада настају проблеми, за либерале
поготово. Оснивањем нове коалиције
либерално-хришћанске (УКЛ), либерали су
се удружили са демократама (ПНЛ и ПДЛ)
и... прешли у опозицију. Многима то није
годило од самог почетка. Сенатори и
посланици ПНЛ су масовно прешли у нову
партију Калина Попескуа Таричеануа,
Национално-либерална партија реформиста,
али осталим изабраницима, у унутрашњости,
како сам већ рекао, то није дозвољено ако
не желе да изгубе функцију градоначелника,
кнеза или одборника. Сада имају на
располагању 45 дана да се одлуче на коју
ће страну, лево или десно.
Опозиција се буни због ове уредбе
сматрајући да Влада жели да појача своје
редове по градовима и селима уочи
председничких избора. Делимично је у
праву, али не треба заборавити да је и
садашња опозиција 2006, када је била на
власти, исто тако поступила.
br. 1280/5.09.2014.
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ФЕСТИВАЛ РАЈСКОГ ПЛОДА
О Свиници и њеним вредним и узорним
житељима, наш недељник је често
извештавао своје читаоце, а
прошлонедељни петнаести по реду
Фестивал смокви одржан у суботу 30.
августа, повод је да
се о Свиничанима и
њиховим бројним
гостима из Бора,
Рготине, Готлоба,
Арада, Темишвара и
суседних клисурских
села, понешто ново
и лепо прибележи.
Најпре ваља рећи
да је фестивал
одржан у селу у
коме готово да
нема домаћинства,
а да његови
власници на својој
окућници, уз остало
воће, не узгајају смокву у чијим се
плодовима претачу сунчани зраци са
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простора средишњег дела Дунавске клисуре,
за којег метеоролози тврде да је понајвише
осунчан у току читаве календарске године.
Од плодова тог и таквог воћа вредне и
искусне свиничанске домаћице справљају
слатко које слови за
својеврстан
деликатес, а домаће
„казанџије“ од вишка
смокви пеку
надалеко познату
„смоковачу“, због
чега је ово „њихових
руку дело“ већ дуже
време и својеврстан
бренд села, веле
сладокусци и
познаваоци
овдашњих прилика.
Сам фестивалски
део славља
посвећен смокви као
рајском дрвету и плоду, окупио је, као што
рекосмо, у Свиници људе из читавог
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клисурског подунавља, са ширег подручја
Румуније и Србије. Међу њима је понајвише
било чланова фолклорних друштава, попут
КУД „Бор“ из Бора, КУД „Зоран Гајић“ из
Рготине, КУД „Коло“ из Арад Гаја, те
културно-уметничких формација домова
културе из Темишвара, Готлоба, Поноареле,
као и домаћина КУД „Дунав“ из Свинице,

Свиничани су радосно дочекали и
поздравили председника Жупанијског савета
Мехединц Аладина Ђорђескуа, председника
Савеза Срба у Румунији Огњана Крстића,
потпредседника ССР Драгана Воштинара,
потпредседника Месне заједнице Рготин
Милана Мића, председника општине
Поноареле Ђорђику Патрашкуа и

који су се домаћој публици и бројним
гостима представили најпре у шароликој
поворци народних ношњи, а у вечерњим
сатима и на отвореној фестивалској сцени
Спортског игралишта у ужем центру села. Те
фестивалске вечери с краја августа низале
су се у предивном празничном амбијенту
српске и румунске народне песме и игре све
до у касне ноћне сате, а публика је све њих
поздравила и почастила дугим и топлим
аплаузима.
Препуне су у преподневним сатима биле
и трибине сеоског фудбалског игралишта, на
коме су своје снаге одмеравали домаћи
фудбалери и њихови гости, а интересовање
љубитеља спортских надметања побудило
се и код такмичара у спортским
дисциплинама попут стоног тениса, шаха и
спортског риболова.
Рецимо и то да је овогодишњи петнаести
по реду Фестивал смокви у Свиници имао
своје угледне и драге госте. Међу њима

потпредседника општине Готлоб Кристиана
Черба.
„Најслађа смоква“ са фестивалског угођаја
била је, дакако, фестивалска игранка, која је
после културно-уметничког дела програма
уприличена за младеж, а потрајала до у
ситне сате, јер на овој за све њих свирали
су и певали чланови вокалноинструменталног састава „Балач“ из
Свинице.
Све у свему је, кажу организатори и
покровитељи Фестивала смокви у Свиници,
међу којима ваља споменути Локални одбор
и Општину Свиница, Удружење партнера за
развој Свинице, и Савез Срба у Румунији,
било као што се само могло пожелети, на
задовољство Свиничана, њихових гостију и
чланова присутних културно-уметничких
друштава, који су поподневни и вечерњи
део фестивалског програма обогатили
квалитетним садржајима из српског и
румунског фолклорног стваралаштва.
Горан Гога Пантин
br. 1280/5.09.2014.
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СРБИJА КАО НАГРАДА
Другу годину заредом Савез Срба у
Румунији је организовао наградну екскурзију
за нас олимпијце који смо учествовали на
државној фази Oлимпијаде српског језика у
Решици. Најбоља награда је могућност
боравка у матици.
Наиме, заједно са колегама из Темишвара
и Дунавске клисуре, ученицима седмог, па
све до дванаестог разреда, боравила сам
седам дана у Србији, тачније три дана у
престоници, Београду и наредна четири на
Златибору.
Заузевши своја места у аутобусу, једва
смо чекали да стигнемо у Београд и
осетимо мирис матице Србије. Прво
стајалиште нам је било на Авали. Попевши
се на Авалски торањ, срце је почело јаче да
куца, а поглед са те висине је неописив.
Оданде се види Београд и његова околина,
предели који одузимају дах, јер зраче
лепотом. Касније смо се вратили у Београд
и посетили Калемегданску тврђаву. То није
био први пут како је обилазим, али је било
много занимљивије пошто смо имали
туристичког водича која нам је причала о
историји ове тврђаве. Вечери су нам у
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Београду биле испуњене шетњама по Кнез
Михајловој улици, пошто смо били смештени
на десетак минута оданде. Мада су на
улицама ти људи за мене били странци,
деловали су много топлије и осећала се
нека блискост, тамо у матици. Можда је то
само са моје тачке гледишта, али сматрам
да из српског народа зрачи нека позитивна
енергија. У Београду ме је фасцинирало то
што има пуно уличних свирача. Неки на њих
гледају као на просјаке, а мени се чини да
је то један од битних фактора престонице, и
уопште, једног културног града.
Сутрадан смо обишли Српску академију
наука и уметности као и Скупштину
Републике Србије и Бели двор, који се
свима јако свидео, а мени је то била
највећа атракција овог путовања. За време
обиласка се осећао дух Карађорђевића у
свакој просторији. Поред историје ове
династије, посебно ми се свидела
архитектура двора и собе опремљене
мноштвом детаља и посебним укусом руских
архитеката. Тог дана смо обишли и Храм
Светог Саве, један од највећих храмова
Европе. Дан смо зачинили забавом и
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белоглавих супова, који су специфични за
дружењем и шетњом по београдским
тај крај Србије. После трочасовне вожње
улицама.
смо наставили пут ка манастиру Милешева.
Трећег дана смо посетили Тополу и
задужбину Карађорђевића на Опленцу, наиме Историја овог манастира је једна од
најдрагоценијих, имајући у виду да манастир
дивну цркву рађену у посебном стилу.
Фреске су биле сачињене од мозаика разних датира још из времена Светог Саве.
Петак је био дан пустоловина. Рано смо
боја и нијанси, што ми се веома допало.
кренули ка Вишеграду и посетили
Како је тог дана било сунчано и топло,
Андрићград, идејну творевину Емира
наставили смо пут до Аранђеловца и
Кустурице. Бродом смо пловили по Дрини и
свратили у Аква Парк, испунивши поподне
дивили се каменој ћуприји, о којој је писао
играма у води и по кривудавим, шареним
Иво Андрић у
тобоганима, који
Наградно путовање олимпијаца су помогли:
својој књизи, за
су свима били
Јавор Радованковић,
коју је и добио
један од
власник ресторана „Лојд“ у Темишвару
Нобелову
омиљених делова Радмила Кети Каталина,
награду.
ове екскурзије.
председник Удружења грађана „Излетник“ - Београд
Присећали смо
Вративши се у
Радмила Кунчер, директор Центра за Србе
се његових
Београд, био је
у расејању „Св. Сава“ - Београд
Александар Чотрић,
цитата и
приређен конкурс
посланик у Народној скупштини Републике Србије
фрагмената из
говорништва у
романа „На
оквиру фестивала Кабинет председника Републике Српске
Милорада Додика
Дрини ћуприја“ у
„... и ми смо ове
Цицовић,
којима помиње
горе лист“. Имали Мађен
директор Представништва Р. Српске у Београду
места која смо
смо ту част да
Миодраг Јакшић,
ми видели. У
пред песницима и директор уметничке групе АРТЕ - Београд
поподневним
глумицом Евом
часовима смо се упутили ка Мећавнику и
Рас кажемо све оно што нас везује за
возићем „Ћиром“ путовали по Шарганској
отаџбину. У жирију су биле професорке
Осмици. Пролазили смо кроз дуге и мрачне
Маријана Шакотић и Вера Крстић, као и
тунеле и
позната глумица Ева
фотографисали се са
Рас. После осам
високих планина.
дирљивих прича, жири
Посетили смо и
је доделио три прва
Дрвенград, а после тога
места. Ја сам освојила
отишли на Златибор.
прво место, Дејана
Ова екскурзија ће
Деспотовић друго и
бити још једна од оних
Неда Караклајић треће
која ће ми увек остати
место. Све три смо
у сећању, што због
добиле лепе награде
друштва и добре
које су се састојале у
забаве, што због лепих
књигама.
места која смо
У среду смо кренули
посетили и нових
ка Златибору, а на путу
информација које смо
смо стали и до
добили. Овим путем
Лазаревца, обишавши
захваљујем
цркву Светог Ђорђа,
професорима Јасени
као и спомен
Егед, Маријани
костурницу јунака из
Шакотић, Вери Крстић,
Првог светског рата.
Озрену Миленовићу и
Прича је сваког од нас
Саши Малимаркову као
на неки начин дирнула,
и Златиборки Марков и
поготово чувши колико
Савезу Срба у Румунији
је наших предака тада
што су бринули о нама
погинуло, боривши се
и учинили да ово
да очувају своју земљу.
путовање буде изнад
Наредног дана је
наших очекивања.
било предвиђено да
катамараном путујемо по Златарском језеру.
Aлександра Петров
За време вожње смо разгледали дивне
планинске пределе и пратили лет
br. 1280/5.09.2014.
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ПУТОВАЊЕ ЕВРОПОМ ЗА ОДЛИКАШЕ
Kао и претходних година, Департман за
међуетничке односе je, у сарадњи са
организацијама националних мањина, у
нашем случају са Савезом Срба у Румунији,
организовао мултиетничку летњу школу са
називом “Разноликост и посебност у
Подунавским земљама“, за средњошколце
који су освојили прву награду на
Националној фази Олимпијаде из матерњег
језика ове године. Манифестација се
одржала од 23.
до 30.августа,
у државама
централне
Европе:
Мађарској,
Словачкој,
Аустрији,
Немачкој,
Словенији,
Хрватској.
Захваљујући
нашем успеху,
пружена нам је
прилика да
обиђемо
разне
европске
државе. За
само 8 дана
посетили смо
чак 5 држава.
Кренули смо из Темишвара 23. августа, а не
познајући никога и имајући у виду да је за
нас ово било прво искуство, нисмо имали
превелика очекивања од путовања, али се
на крају испоставило да смо се преварили.
Била је ово једна од најлепших и
најуспешнијих екскурзија, које ћемо се увек
радо сећати. Било је учесника из разних
земаља, а међу њима су били Срби,
Мађари, Словаци, Хрвати, Грци, Немци,
Руси, Украјинци, Пољаци и Роми.
Првог дана смо стигли у Мађарску, где
смо били очарани лепотом главног града
Будимпеште, чијим смо улицама радознало
шетали, обишли Парламент, један биоскоп и
катедралу Св. Стефана. Сутрадан смо
кренули за Словачку, тачније за Братиславу.
Посетили смо катедралу Св. Мартина и
дивили се лепоти која нас окружује. Попевши
се на Дунавски торањ, посматрали смо
раскош Беча, која нас је оставила без даха.
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Нестрпљиво смо наставили обилазак града,
посетивши дворац Шенбрун, Зоолошки врт,
дворац Белведере, Пратер, знајући да је
тамо најлепши луна-парк у Аустрији.
Наставили смо путовање срећни и препуни
позитивне енергије.
Сутрадан смо кренули за Линц, још
један леп град у Аустрији. Након тога смо
стигли у Пасау, мали град у Немачкој, којег
окружују три реке. Путовање смо наставили
ка Минхену,
где смо ишли
у обилазак
музеја БМВ и
“Sea life”
(Живот у
мору разноврсне
рибе у
акваријумима).
На само
неколико
километара
од Салцбурга
наишли смо
на ледену
пећину, која
је оставила
веома
снажан
утисак на
нас. Стигли
смо и до града Блед, који се налази у
Словенији. Тамо смо преноћили, а ујутро смо
кренули за Љубљану, где смо са замка
посматрали град. Прошли смо кроз Хрватску
на путу ка језеру Балатон, које се налази у
Мађарској. То је било наше последње вече,
а уједно и најлепше.
Ова екскурзија, пуна разних авантура,
била је нешто посебно. Стекли смо нова
познанства и научили помало језике наших
колега. Нажалост, све се тако брзо
завршило, а сада нам само преостаје да
сами себе мотивишемо да и следеће године
постигнемо добре резултате, како би поново
могли да будемо заједно, сви на окупу.
Тијана Живанов, 9. разред - Српска
гимназија Д. Обрадовић - Темишвар
Наташа Риђић, 10. разред - Српска
гимназија Д. Обрадовић - Темишвар

DOGA\AJ

РАДИЧЕВИЋИ У ТЕМИШВАРУ
У темишварском седишту Савеза Срба у
Румунији је у петак, с почетком у 15.00
часова, био отворен међународни
симпозијум „Радичевићи у Темишвару“.
Присутнима су се у самом почетку
обратили Љубомир Степанов, Дејан Попов и
Стеван Бугарски, а први уводни текст је
прочитала Сида Манеа.
Славомир Гвозденовић је прочитао
беседу написану поводом уручивања
књижевне награде у Сремским Карловцима,
у оквиру манифестације „Бранково коло“,
истичући на крају да „сви путеви воде из
Темишвара и до Темишвара“.
О односу између Бранка Радичевића и
Матице српске говорио је Огњен Карановић,
стручни сарадник ове институције у Новом
Саду. „Матица српска и Бранко Радичевић
рођени су истовремено и упознали су се
веома рано“. Зачетник српског романтизма
је избегавао политичко-друштвене теме и
није никад био одушевљен конзервативизмом свог времена, али је због својих
про-вуковских ставова често долазио у
идејни сукоб са државницима, црквеним
лицима и самом Матицом.
Стеван Бугарски је говорио о школовању
Бранка (Алексија) Радичевића у Темишвару,
подвлачећи да је песник био „еминенс“, то
јест одликаш. „Полажемо право на Бранка
као Темишварца“, закључио је Стеван
Бугарски, уступивши реч Дејану Поповом,
који је присутне упознао са Темишваром из

времена Бранковог школовања.
Љубомир Степанов је провео присутне
песниковим траговима по граду на Бегеју,
док је професор Стева Перинац изнео своје
виђење о „безименој“ Бранковој песми. Иво
Мунћан је говорио о Тодору Радичевићу, који
се на простору Баната истакао као прозни
аутор.
Професор Жива Милин је представио рад
Томислава Бекића, „Тодор Радичевић као
преводилац Шилера“, Сида Манеа је
прочитала свој рад о подизању споменика
Теодору Радичевићу у Темишвару, а
Љубомир Степанов је, у својству љубитеља
нумизматичких и филателистичких реткости
приказао овогодишњу медаљу направљену
поводом симпозијума, на којој се налазе грб
ССР и лик Бранка Радичевића.
Професор Душан Попов је на самом крају
представио зборник прошлогодишњих радова
са скупа „Црњански у Темишвару“.
Драган Проле, др Снежана Мишић, Ненад
Грујичић и Боривој Чалић, који су били
најављени као учесници, нису били у
прилици да дођу. Неки од њих су
организаторима доставили писане радове,
који ће бити објављени идуће године.
Сутрадан, у суботу, учесници су обишли
споменик Теодора и Стевана Радичевића на
Градском гробљу, као и споменик
југословенским авијатичарима палим у
Другом светском рату.
Горан Мракић
br. 1280/5.09.2014.
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Драга наша

Милој и премилој
унуци

СОФИЈА СТОЈКОВ
из Темишвара
срећан ти 6.
рођендан! Растеш
пред нашим очима,
постајеш све богатија
знањем. Настави да
ходаш тим путем, јер
мудрост је кључ, која
отвара сва врата.
Буди и надаље наш
понос, буди висина,
до које родитељи стижу само кроз своју
децу. За твој рођендан поред играчака,
књига са шареним сликама, али и са
много мудрости у њима, поклањамо ти
нашу љубав, кадру да истопи сваки камен
на твом срцу. Дајемо ти загрљај, у којем
ћеш увек наћи топлину, снагу за нов лет,
лек за сваки бол. Са пуно љубави: брат
Лука, мама Сања и тата Миодраг.

СОФИЈИ СТОЈКОВ
поводом шестог
рођендана, 8.
септембра, желимо
да јој се у животу све
жеље испуне, да нам
весела и насмејана
сваког дана буде, да
јој детињство буде
као најлепша прича
на свету, а здравље да је стално прати. У
свакој години која те чека пронађи радост,
здравље и сву срећу овог света! Тамо ћеш
пронаћи и нашу неизмерну љубав и
подршку.
Они који је неизмерно воле: мајка
Љубичица, деда Миросав, сестрица
Емилија, тетка Љиљана и теча Штефан.

Дана 8. септембра,
наша драга и вољена
унука

Поводом 6.
рођендана драгој
СОФИЈИ СТОЈКОВ
желимо све најлепше
на свету, да се у
теби улива река
радости, доброта да
буде темељ твог
живота, да ти љубав
буде друг, а добра
реч да ти води
кораке ка правој
срећи и безбрижном детињству! Од срца:
сестрица Јасмина, тетка Анђелија, баба
тетка Горица и деда тетак Ђурица из
Арада, као и баба тетка Мирјана и деда
теча Дуле из Српског Семартона.

СОФИЈА СТОЈКОВ
испуниће 6 година.
Тим поводом
најлепше честитке и
најнежније речи
упућују јој: мајка
Кристина, ујна
Лавинија, уја Рада и
стрина Мира, уз
следеће мисли:
Твоје нежно лице и твој благи глас,
Милује нам душу и радује нас.
Ти и Лука пружате нам љубав највећу,
Младост и свежину, понос и срећу!
Ви сте нам свет цео и чак више,
Сав наш живот за вас дише!

Драгој
ЈОРДАНКИ КАМПЕАН ЛЕКИН
њени најмилији честитају рођендан и желе пуно
здравља, среће и све најбоље. Ми те сви много
волимо и желимо да године које долазе буду пуне
среће и све жеље испуњене.
Рођендан честитају: тата Чеда, мама Маца, супруг
Овидију, сестра Веселинка и зет Карол, а највише пољубаца од
твог сина јединца Рајмонда.
Поздравима и жељама за дуг живот и пуно здравља се придружју
Јова и Валерија из Дињаша. На многаја љета!
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Данас, 5. септембра, је твој дан, најсрећнији дан, твој 20.
рођендан, најдража
БОЈАНА МИРЈАНИЋ
из Српског Семартона
Нека ти живот носи само среће и љубави, а наравно и здравље и
успех. Гордо корачај низ живот и буди увек весела и срећна. Ми
смо сви око тебе, радујемо се кад гледамо како растеш и радујеш
се овом прелепом животу као и свему што ти овај живот пружа.
Радујемо се заједно са тобом док гледамо како си прерасла у
девојку која је сигурна у себе и успешан студент.
Желимо ти све лепе речи које желиш чути, сва поља по којима
желиш босонога ходати, сва јутра у којима желиш уживати и сву
љубав којом ће те волети, сву благодат анђела који ће те чувати...
Са пуно љубави: мама Стојанка, тата Предраг, мајка Славка и баба Вида.

Са пуно
љубави
честитамо 4.
рођендан
нашој драгој
АЛЕКСИЈИ
ВАСИЛЕ
РАДУЦА
За твој
рођендан
желимо ти
очи пуне
радости, јутра пуна песама и вечери
пуне бајки. Унела си у наш дом срећу, на
коју нам може позавидети и небо. Остани
насмејана, остани раширених руку, да би
свако могао ући у твој загрљај. Ми, твоји
родитељи, за твој рођендан дарујемо ти
дане пуне ведрине, топлину која не
нестаје, љубав, која вечно опстаје и
вечно траје. Буди са осмехом на лицу, да
би нам весео био читав дом.
Волимо те највише: мама Сања и тата
Космин.

Букет најлепших
жеља драгој унуци за
4. рођендан
АЛЕКСИЈИ ВАСИЛЕ
РАДУЦА
Са твојим доласком
на свет, пре 4
године, пробудила се
радост у свима нама.
Са твојим осмехом,
као да се родило
ново годишње доба,
доба среће, радости и душевног мира.
Буди нам здрава и весела, јер са тобом
као да се све смеје. Желимо
ти срећно и безбрижно
детињство!
Где год да си, затвори очи,
отвори срце и знај да те
волимо: мајка Дренка, уја
Сава и Лаура.

4

Драга наша
ДЕЈАНКА НИКОЛИН
из Темишвара
Твојим осмехом украсила си нам живот, твојом младошћу
улепшала си нам и јаву и сан. Остани у срцу исто она добра и
безбрижна девојка која нам је живот осветлила и улепшала дане
са пуно љубави. Желимо ти све лепе речи које желиш чути, све
путеве успеха по којима желиш трчати, сва јутра у којима желиш
уживати и сву љубав којом ће те волети, сву благодат анђела који
ће те чувати...
Са пуно љубави: мајка Сида, мама Магдалена и брат Штефан.

br. 1280/5.09.2014.

23

^ESTITKE
Осмог септембра,
наш драги син и унук
ВЛАДИМИР
испуниће 10 година.
Тим поводом желимо
му пуно здравља,
среће, успеха у
школи и безбрижно
детињство!
Мама Меланија, тата
Михај, мајка Анђела,
деда Михај и дејка
Добромир.
Драгој

Драга
ВЕСНА ЈОРГОВАН
за твој трећи
рођендан, 5.
септембра, нека
сунце настави да
буде твој пријатељ,
нека дан настави да
буде твој друг, нека
твоје буђење настави
да буде лепште од
твојих легања. Буди
нам весела, буди нам
добра, буди нам здрава и живот да нам
улепшаваш радошћу.
Срећан рођендан! Твоји кумови: Бојан,
Весна и Бранислав.

МАРИ ГЛАВАН
из Великог
Сенпетра
поводом 80.
рођендана желимо
све најлепше,
безбрижне дане, пуно
здравља и да још
дуго година буде
поред нас својом
добротом и
племенитошћу и да, буде ослонац наше
породице. Њена љубав је за нас
непроцењива и овим поводом желимо јој
још много година живота.
С љубављу и поштовањем: супруг
Бранислав, ћерка Дара са породицом
и син Живко са породицом.

Драги наш
ЖИВКО ГЛАВАН
Кад додајеш још
један цвет у букету
твог живота, ми твоји
најмилији желимо ти,
поводом рођендана,
пуно здравља и
много радости уз нас,
пуно срећних и
посебних тренутака,
да ти улепшају дане.
Желимо ти из доброг
најбоље, из лепог најлепше, безбрижне
дане исплетене радошћу и срећом. Са
љубављу: супруга Вера, ћерка Милена,
син Бранко, отац Бранисав, мама Мара и
сестра Дара са породицом.
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ВЛАДИМИР ЛАЗАУ
(1,5 година)
Темишвар
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Пошао је у свој вечни
дом тихо и полако, као
што је и живео, у 45.
години живота, наш
драги

РАДИО ТЕМИШВАР
Сваке недеље,
од 15.00 до 16.00 часова,
на 630 килохерца.
Уживо програм на српском језику
ЧЕСТИТКЕ, ЖЕЉЕ И ПОЗДРАВИ
Телефони:
0256.49.35.45; 0256.49.55.36;
0372.56.10.25; 0372.56.10.35.
Телефон за sms поруке:
0725.737.373.
Слушајте нас и на интернету, на
адреси:
www.radiotimisoara.ro

МЛАДЕН
МИЛОВАНОВ
из Темишвара
3.3.196918.8.2014.
Са великом тугом у
срцу вечно ћемо се
сећати твоје племенитости и доброте. Има
нека моћ у добрим људима, они су јаки и
после смрти. Догађа се да и даље живе, по
својим речима и делима, а највише по
доброти срца. Вечна ти слава и успомена!
Твоји: Сеја, Бата, Гоца и Жарко.

Тужан и болан поздрав поводом упокојења драгог оца
МЛАДЕНА
МИЛОВАНОВА

СРПСКИ ВИДИЦИ ТВ ЕМИСИЈА НА
СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Летња шема:
22. јун - 15. септембар 2014.
На трећем каналу румунског јавног
сервиса телевизије ТВР 3 емитује се
једном недељно, уторком, у 12.20
часова (трајање: 20 минута).
На регионалном програму румунског
јавног сервиса телевизије ТВР
Темишвар, емитује се једном
недељно, средом, између 19.00 и
19.30 часова (трајање: 25 минута).
Припрема и уређује Миодраг
Обрадов, одговорни уредник програма
на језицима мањина ТВР Темишвар

Велико и племенито срце, добра и широкогруда душа, моје
су вечне успомене и
сећање на тебе. Онакав какав си био заувек цењен и поштован
на свему ти хвала.
Ожалошћени син Милан Милованов из Лесковца.

Последњи поздрав
драгом колеги
МЛАДЕНУ
МИЛОВАНОВУ
који је изненада
преминуо у 45. години
живота. Био је део нашег ђаковања, другар
у нашој младости, добар пријатељ. Остаће
вечно у нашим мислима.
Неутешне разредне колеге генерације
1987. Српске гимназије у Темишвару.

br. 1280/5.09.2014.

25

^ITUQE
Са болом у души
обавештавамо да је
преминуо, у 26. години живота, наш најдражи син

Последњи поздрав
пун бола и туге драгом синовцу

МИОДРАГ НЕДЕЉКО
СЛАВИК
из Темишвара

Тешко је стегнути
срце да не пати, сузе
да не теку, јер си нас
брзо напустио, у најлепшим годинама младости. Твоје срце је на
жалост стало али никад неће престати да
куца, докле год буду куцала наша, нека те на путу до вечне куће прати наша бескрајна љубав јача од заборава.
Никада те заборавити неће уја Станислав
и Валентина, Силвана и Штефан, Делија и
Алекс.

Трагична и апсурдна смрт прекинула је
твоју младост и угасила блиставу насмејану
звезду на небу. Најтеже је родитељима, када сахране своје дете.
Истина је тешка, речи је мало да бисмо
рекли колико нам недостајеш. Још увек чујемо твој корак... Како објаснити бол и празнину која је настала јер тебе нема? Без тебе
наш живот је постао празан, бесмислен. Живимо само од успомена, сваки дан гледајући
твоје слике.
Неутеши родитељи: мама Босиљка и тата
Валентин.

МИОДРАГУ СЛАВИКУ

Последње
збогом
драгом синовцу
МИОДРАГУ СЛАВИКУ

28. август - дан када је
пре 3 године преминуо наш
драги
СТАДОЈА МИРКОВ
из Дињаша
Живиш кроз најлепше
успомене и незаборавне
тренутке када смо сви били заједно. Знао си колико
те волимо али никада нећеш знати са коликом тугом живимо без тебе, јер ти си место са ког смо потекли... наш
први дом.
Са поносом те вечно чувају: ћерка Иванка,
зет Санду, унука Драгослава, праунуке Милана и Александра.
Три године туге, али ни
тренутка заборава, драги
наш
СТАДОЈА МИРКОВ
из Дињаша
Бол за тобом не јењава, туга не престаје, а
празнину коју си оставио,
испуњавамо сећањем на
тебе и на време када смо
били заједно. Вечно ћеш живети у нашем срцу, вољен и никад заборављен.
С поштовањем породице Мирков и Пантин.
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Ако је твоје време
морало да стане, наша туга и бол неће
никада нестати за тобом. Судбина је сурова, стварност је тужна
и болна, утехе нема,
заборав не постоји кад
судбина узме оно што
се воли. С љубављу и
вечном тугом коју време не брише чуваћемо
успомену на тебе.
Заувек ожаошћени: уја Борислав, Мира и
Саша.
Тужни помен поводом преране смрти
драгог синовца
МИОДРАГА СЛАВИКА
Тешко је прихватити
истину
да те више
нема. Ништа није исто, остале су само туга, празнина и бол.
Много лепих успомена
да те вечно спомињемо и да те никад не
заборавимо. Оставио
си неизбрисив траг доброте који се памти.
Почивај у миру!
Са тугом: ујна Софија, Пера, Драган, Камелија, Ивана и Дарко.

^ITUQE
Годину дана од када је пошла у свој вечни дом тихо и полако
као што је и живела,
моја драга мајка
ПАУЛИНА
КОЈИЋ
из Иванде
Са љубављу, топлином и нежношћу чувала си ме и подизала. Била си и остала
најлепша успомена мог
детињства и одрастања. Вечно ти хвала на
свему. Твој унук Сава.

Годину дана од очију далеко, у души близу,
ту ћеш заувек и остати
наша драга
ПАУЛИНА
КОЈИЋ
из Иванде
Нећемо те никада
заборавити, заувек ћемо те носити у нашим
срцима. Твоја доброта
и љубав обележили су
наш живот, преселили
се у сећање и ту заувек остају.
Твоји најмилији

Са болом у души
подсећамо да пролазе
6 месеци од када је
премиуо наш драги
ОБРЕН ФИЛИПАШ
Толико година твоје
љубави, доброте и велико срце за све нас,
чуваћемо с поносом и
тугом дубоко у срцу.
Са
поштовањем,
синовац Дарко Бранков са породицом.
Шестомесечни парастос одржаће се у недељу, 7. септембра, у Српској православној
цркви у Темишвару-Мехала.

Са болом у души
обавештавамо да је 31.
августа, у 89. години
живота, у Темишвару,
преминула наша вољена мајка, свекрва,
бака и прабака
ЈУЛИЈАНА (ЈУЛКА)
ПОПОВ
родом из Наћфале
Нека јој Господ Бог
подари рајско насеље.
Ожалошћени
син
Душан, снаја Марија-Зоја, унуци Миодраг и
Дијана, Дејан и Наталија, и праунука Нада.
Захваљујемо свима који су били уз нас у
овим тешким тренуцима.

Последњи поздрав
драгој и вољеној тетки
ЈУЛИЈАНИ (ЈУЛКИ)
ПОПОВ
родом из Наћфале
Тужни се опраштамо од ње, а у срцу чувамо сву лепоту оних
дана када је била међу нама. Никада је нећемо заборавити!
Синовица
Мира,
Славица и Драган са
породицама.

Саучествујемо у дубоком болу Душана и
Дејана Попова и ожалошћене породице, поводом упокојења драге
им
ЈУЛИЈАНЕ (ЈУЛКЕ)
ПОПОВ
родом из Наћфале
Вечна јој слава и
успомена!
Својом племенитом
душом и часним животом заслужила је вечно поштовање.
Савез Срба у Румунији.
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Последње
збогом
нашем драгом и вољеном, најбољем супругу,
оцу, свекру и најдражем деди

Тужан последњи поздрав поводом упокојења драгог
БОРИСЛАВА
КРСТИЋА
ВЕЛИМИРОВА
родом из
Белобрешке

ЈОАНУ ГРУЈИНУ

Отишао си тихо и
брзо као што одлазе
племените и добре
душе, али си оставио
вечни бол који никада
неће престати. Зато постоје успомене по којима те памтимо и с поносом причамо. Најискреније саучешће ожалошћеној породици.
Успомену на тебе чуваће сестричина
Слободанка Крстић са породицом.

Последњи поздрав
пун туге за мог разредног старешину у Српској мешовитој гимназији у Темишвару

који нас је напустио изненада у недељу, 24. августа, у 69.
години живота, преселивши се у царство
небеско а нас оставио
у великом болу. Не
постоји време и речи које ће ублажити бол и
празнину у нашим срцима, које си оставио
прераним одласком. Твоја племенита, чиста
и добра душа заслужује нашу вечну љубав,
поштовање и сећање. Лака ти црна земља!
Твоја ожалошћена и болна супруга Невенка,
вољени син Милош, снаха Марјана и најдражи унуци Борис и Дејан, које је деда највише
волео.
Изгубисмо стуб наше породице, вредног
и вољеног супруга, оца,
свекра и деду

проф. др
БОРИСЛАВ КРСТИЋ

ЈОАНА ГРУЈИНА

Хвала Вам за све
што сте ме научили, а
нарочито математику
која ме је служила и
служи
цео
живот.
Ожалошћеној породици од мене и моје породице најискреније
саучешће. Бог да Вам подари миран вечни
сан. Остаћете заувек у мом нежном сећању.
Са поштовањем професорка Смиља РоцковШтефануц из Темишвара.

Породица
Грујин
захваљује свима што
су били уз нас у овим
тешким
тренуцима,
господину проти Мирославу, Предрагу и
свим појцима, родбини, пријатељима, комшијама из Калеа Шагулуј и Фрајдорфа, свим
Немећанима што су били уз нас цвећем, телефоном, венцима и речима. Хвала свима.
Вечна му слава и успомена!

Са болом у души опраштамо се од драгог комшије, који је изненада
преминуо
ЈОАН ГРУЈИН
из Темишвара
Бол није у сузама и речима већ у нашим срцима. Са пуно поштовања носићемо у срцима твоје насмејано лице, ведар дух и твоју
доброту. Најискреније саучешће ожалошћеној породици.
Био си човек вредан љубави и поштовања, сећање на тебе живеће
вечно у нама: комшије, породица Пљоскар.
Вечна му слава и успомена!
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Тужно сећање на 5.
септембар, када је пре
четири године престало
да куца срце нашог
драгог

Преминуо је

МИЛАНА АЋИМОВА
Бог те је узео да са
твојом чистом душом
и великим срцем украси небеско царство,
које је спремио за своје верне и праведне
синове. Jош живиш у
нашим сећањима, живећеш кроз нашу љубав,
кроз нашу причу, јер вољени не умиру док
живе они који их се сећају.
С љубављу коју смрт не прекида, тугом и болом у срцима, син Лазар и супруга
Зоранка.

Са великим болом
у срцу и тугом у души
подсећамо да је прошло шест недеља од
када нас је оставила
наша драга мама
МИЛЕВА (ЛЕВИЦА)
СТАНКОВ
учитељица из
Великог Сенпетра
Дани пролазе а у
нашим срцима и даље
живеће твој племенити лик.
Вечно ће те волети и чувати успомену на
тебе твоја ћерка Биљана и зет Кристи.

Пролазе 17 тужних
година од када је преминуо наш драги
МИЛАН КЕЦМАН
из Ченеја
Пошао је у свој вечни дом тихо, као што
је и живео, на благој
ватри изгарајући како
би нама пружио што
више племенитости и
доброте. Нама је у
аманет оставио непроцењиве поуке и путоказе којима и данас често корачамо. Ожалошћени: супруга Терезија,
ћерке Делија и Миљана са породицом.

МИЛАН НИКОЛИН
из Темишвара,
родом из Иванде
у 85. години живота.
Био је велики Србин, одан своме роду и
Господу Богу. Захваљујемо свима онима који
су били уз нас у овим болним тренуцима.
Ожалошћени: брат Прока, снаја Анђелија,
синовица Споменка и снаја Сеја.
Дана 8. септембра
навршиће се 5 година
од када је преминуо
наш драги
ТОША ЈОСИН
из Малог Бечкерека
Нема дана да те не
споменемо, и са тугом
и сузама у очима,
присетимо на оне дане када си ти био међу нама, када нам је
кућа била пуна радости, љубави, среће. Био си вредан, частан,
поштен, пун живота, веселог духа, то си све
знао да пренесеш на нас, да нам улепшаш
и олакшаш живот. Почивај у миру! Породица.
Са болом у души подсећамо да пролазе 3 године
од када је преминуо
ЂУРА ВУК
из Великог Сенпетра
Почивај у миру дивни човече и велико хвала за све
што си нам пружио. Трајно
чувамо успомену на његово племенито срце и доброту: Милан, Дојна и Оливер.
br. 1280/5.09.2014.

29

^ITUQE
Са дубоким болом
у души обавештавамо
да су се 30. августа
навршиле 24 године
од
када
нас
је
напустио у цветној
младости, наш драги и
вољени син
ИГОР ОЛИВЕР
ПРОДАН
Са тобом је заувек
отишао наш осмех и
један део нашег живота, али ипак остале су нам лепе успомене.
Нема речи које би могле да искажу колико
жалимо што смо те заувек изгубили.
Вечно ће те носити у срцу и чувати од заборава родитељи и брат.

Седамнаест година
(8. септембра) није са
нама наша снага, ослонац и љубав
РАДИСЛАВ КЛАНИЦА
из Улбеча
Поносни на твоју
доброту и љубав које
си нам пружао, бићеш
са нама увек, у свакој
сузи, причи и сећању.
Чуваћемо те у срцу, а
живећемо од успомена на срећне дане када си био са нама.
Са тугом у срцу, твоји најмилији.

Са пуно туге и бола прошла је година
од када нас је заувек
напустио наш цењени
и вољени
НИКОЛА СТОЈШИН
из Темишвара
Добри се људи упамте по најлепшим особинама и тако нам
занавек остају у мислима и осећањима.
Освојио је за живота
кутак вечности у нашој пролазности. Бог да
му душу опрости и подари вечни спокој.
Ожалошћена породица, родбина и пријатељи.

30

br. 1280/5.09.2014.

Тужно сећање на
дан 28. август када је
пре 18 година, у најлепшим годинама младости (28 година) преминуо наш драги
ЈОЦА БАКИН
из Српског
Семартона
18 година нема дана да те не споменемо, време које пролази и живот који живимо не бришу наше успомене када смо били
сви са тобом. Твоја доброта и племенито
срце заслужују да те спомињемо и чувамо од
заборава. Почивај у миру!
Ожалошћени: мати Илонка, сестра Радмила,
зет Тихомир, најдражи синовац Живица, снаја
Јоана, браћа Рада и Драга.
Тужно сећање на
23. август, дан када је
пре 21. године преминула наша драга мама и мајка
МИЛАНКА ЕРДЕЉАН
из Великог
Сенпетра
Живиш кроз наше
успомене и незаборавне тренутке када смо
сви били заједно. Туга
се не мери речима ни
временом које пролази, већ празнином која
је остала твојим одласком. Несебично си нам
даривала своју родитељску љубав, душу и заштиту.
Заувек ћеш остати у нашим срцима, мислима и причама, заувек ожаошћене ћерке
Јованка и Звездица са породицама.
Са тугом и болом подсећамо да је прошла
година дана од када смо се растали од наше
драге и вољене
ЈУСТИНЕ УГЛЕШИН
рођена Јовановић
из Варјаша
Вечно ћемо је чувати у
нашим срцима: сестра Милева и
синовица Олга.
Парастос ће се одржати у недељу, 7.
септембра, у Српској православној цркви у
Чанаду.

^ITUQE
Пре 6 недеља, тешка болест прекинула
је твој живот у најлепшим годинама, драга
наша

Прекратко je живела да нам пружи сву
своју доброту и љубав.
Шест недеља живимо
без наше најдраже

ЗОРО ЧИКЛОВАН

ЗОРЕ ЧИКЛОВАН
рођене Рајков
родом из Српског
Семартона

Најтеже је родитељима, када надживе
своје дете. Билa си наша радост, наш понос,
наша дика, а сада нам
је остала само слика
коју гледамо и сузама
заливамо, уместо да се са тобом радујемо.
Постоје очи које за тобом плачу, твој драги
лик који се вечно памти, доброта и воља за
животом која се никад не заборавља и рана
коју нико излечити не може.
Никада те нећемо заборавити: тата Жива,
мама Ленуца, брат Миле и снаја Оана.
Пролазе 6 недеља
од када је преминула
наша драга
ЗОРА ЧИКЛОВАН
Бол и туга за тобом
не престају, живиш
кроз наше успомене и
незаборавне тренутке
када смо били сви заједно. У свакој си нашој причи и разговору,
јер постоји љубав коју
смрт не може прекинути. Нама остаје да се сећамо поштене и
вредне особе, дивне и искрене синовице.
Заувек ожалошћени: чика Властимир са
породицом.
Шест недеља туге
и бола за драгом
ЗОРОМ ЧИКЛОВАН
Пуно је лепих успомена да те спомињемо, да о теби са поносом причамо и да те
никад не заборавимо.
Твоја скромност, оданост породици, топлина и благост, терају
нас да смогнемо снаге
да живимо даље и чувамо те од заборава
Вечно ћеш живети у нашим мислима и срцима: тетка Нена са породицом.

Наша неизмерна туга и чежња су се претвориле у бол коме нема лека, јер смо са
тобом изгубили родитељску љубав, срећу и
сву лепоту живљења. Божји је благослов имати такву маму и супругу, која нам је пружала
мир, снагу, доброту, срећу, љубав, безбедност и сигурност. Постојаћеш и трајаћеш у
најлепшим успоменама, које ће нас подсећати на све оно што смо твојим одласком изгубили.
Носе те у срцима и мислима: син Ален и
супруг Нелу.
Пре 6 недеља, сурова судбина је у цвету младости окончала
један животни пут. Нема више наше драге и
вољене
ЗОРЕ ЧИКЛОВАН
Тешко је живети са
рањеном душом, видети те свуда, а нигде
те не наћи. Не можемо
да схватимо да те нема, хоћемо да те видимо, желимо да те вратимо. Нема твојих долазака, осмеха, загрљаја и радости. Свугде око
нас твоја слика, а душа пуна бола, очи пуне
суза. Свуда те има и у свему си с нама, нема
те тамо где нам највише недостајеш, у животу.
Све је без тебе пусто и празно, нема наше радости и среће, никада те срце прежалити неће: деда Миланко, мајка Зорка и братић Живица.

Поштовани читаоци!
Подсећамо Вас
да читуље и мале огласе можете доставити
у секретаријату редакције до среде у 12.00
часова.
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На дан 8. септембра навршавају се 13
година од како нас је,
изненада, у 75. години
живота, заувек напустио наш мили
ВЕЛИМИР
ВУЈНОВ
из
Темишвара
родом из
Иванде
Твој насмејани лик
и твоја доброта остаће вечно у нашим мислима.
Никада те неће заборавити и увек ће за
тобом жалити твоји најмилији: најдражи и једини унук Богдан, зет Сава и ћерка Видосава
Веселинов из Темишвара. Почивај у миру!
У тишини ране јесени навршавају се, 7.
септембра, 2 године
од када је преминула,
после тешке болести,
наша драга
СТЕЛУЦА
МИХАЈЛОВ
из Дињаша
Почивај у миру добра душо!
Ожалошћена породица: супруг Ђура и синови Жива и Радивој.

Тужно и болно сећање поводом проласка 6 година од када
је преминуо наш драги
ЛИКА КОНДРЕА
из Темишвара
Био си оно што је
најтеже бити Човек.
Био си човек широког
срца, у коме је било
места за све. Нижу се
године, а туга у срцу и
даље стоји, јер време
није успело да је зацели, у нашим мислима
си увек, твој лик и доброту с поносом спомињемо. Заувек ожалошћени: мати Ката, тетке
Мара, Лепосава, Велинка и Паулина, братићи
Жарко и Влада.

32

br. 1280/5.09.2014.

Затекла нас је тужна вест о упокојењу
драгог и цењеног професора
БОРИСЛАВА
КРСТИЋА
ВЕЛЕМИРОВА
човека, професора
и пријатеља. Задужио
нас је добрим словом
и пажњом, према нама свима. Књигом је
био са нама и уз нас
поштујући оно што чинимо на овим просторима за очување своје културе и свог имена.
Изражавамо овим путем најдубље саучешће
породици и опраштамо се од оног који је био
не само врстан интелектуалац, професор,
књижевни критичар и есејиста, већ и веома
посебан и драг човек који је оставио трага у
животима оних које је познавао. Памтићемо
га као доброг припадника наше заједнице,
као доброг и поштеног човека, и као доброг
Белобрешчанина. Вечна му слава и успомена!
Неутешни: бивши ученик протојереј ставрофор Тома Стојшић из Њујорка, Америка.
Тужна вест одјекнула је у нашим срцима,
упокојио се у Господу један од најзначајнијих
Срба, српске просвете и културе са ових простора; велики родољуб, светосавац и човек
необичне доброте
универзитетски професор
БОРИСЛАВ КРСТИЋ
ВЕЛИМИРОВ
Почивајте у миру Господњем,
драги наш чика Боро. Никада нећемо заборавити вашу родитељску доброту, подршку, благи осмех и подстрек
за успехом, волели сте све нас. Искрена суза, бол у души, последњи поздрав са великим поштовањем и пијететом од Тереске,
Исидоре и Михаја Беринде из Темишвара.
Нека вам је слава и покој души.
Последњи поздрав пун туге и бола поводом губитка драгог нам пријатеља
универзитетског професора
БОРИСЛАВА КРСТИЋА
ВЕЛИМИРОВА
Вечна вам слава, драги наш
професоре, са поштовањем вечно ћу се сећати наших дружења
у Ченеју: Жива Кнежев из Српског Семартона.

Акције и манифестације ССР
- август 2014. године  Гостовање КУД “Дунав” Свиница у месту Рудна Глава
 Кампови фолклора у Базјашу
 Турнир у брзом шаху у Темишвару
 Одбојкашки турнир и културна приредба у Соки
 Дани културе Срба у Решици
 Дани културе Срба у Араду и међународни симпозијум
“АРАДСКА ТВРЂАВА - логор за Српске интернирце
у Првом светском рату“
 Гостовање КУД “Коло” из Арада на Фестивалу фолклорног
стваралаштва у Новом Кнежевцу
 Дан пољопривредника у Ченеју
 Доситејеви дани у Српском Семартону
 Културно-уметничка приредба у Дети
 Прозор у будућност у Белобрешки
 Фестивал “Маратон српског фолклора” у Темишвару
 Гостовање КУД “Свети Сава” из Великог Семиклуша
на Дану српске културе у Батањи
 Гостовање КУД “Плави делија” из Великог Сенпетра
и ТО “Батини Бећари” из Великог Семиклуша на Фестивалу
народне песме и игре у Требињу
 Културна приредба и отварање седишта МО ССР Фенлак
 Дани духовности у Темишвару

