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V E S T I
ТРАГОМ ДОСИТЕЈА
У СРПСКОМ СЕМАРТОНУ

КУД “КОЛО” У НОВОМ
КЊАЖЕВЦУ

У суботу, 13. септембра, Месна
организација Савеза Срба у Српском
Семартону и КУД „КРУНА“ организују
традиционалну културно-уметничку
манифестацију „Трагом Доситеја“ која ће
окупити бројна културно-уметничка друштва,
међу којима и КУД „Неолит“ из Старчева,
КУД „Добривоје Путник“ из Радојева, Етно
групу Основне школе из Врчина, КУД „Плави
Делија“ из Великог Сенпетра, КУД „Перла
Банатулуј“ из Лугожа као и домаћине КУД
„Круна“.
Гости Семартонаца биће и група
пензионера из Новог Сада са којима “Коло
Круниних сестара“ сарађује веома успешно.
За Новосађане ће бити приређен ручак у
новоуређеном седишту МО Српски Семартон
а затим ће присуствовати парастосу Круни
Паункић на Малом гробљу.
Као и сваке године, уз КУД „Круну“ јесу
семартонски инструменталисти Јоца
Бугарски, Рада Мирјанић, Миодраг Грубачки,
Дарко Мишков, Бојан Лазаров, Марко Банду,
Саша Панић, Јован Грубачки и Себастијан
Струца, као и вокални солисти Наталија
Бранков, Николета Власић, Александра
Стојков, Лавинија Мирјанић, Златица Панић,
Тања Влашчић и Милутин Мики Нешин.
Поред њих ту је тамбурашки оркестар под
вођством Илије Грубачког са солистом
Тихомиром Шароњевим, а њихов гост биће
Велемир Недељков.
Културно-уметничка приредба почиње у
19,30 у Дому културе „Доситеј Обрадовић“.
Улаз је бесплатан. Љ.П.С.

У суботу 13. септембра ће се у Новом
Књажевцу, с почетком у 19 часова, одржати
Фестивал стваралаштва „Очувајмо традицију
кроз игру и песму“.
Гости овог фестивала су и чланови КУД
„Коло“ из Арада под вођством Драгана
Воштинара, иначе потпредседника ССР.
Програм почиње у 19 часова, а пре тога
ће у 18.30 по локалном времену почети
дефиле и парада ношњи. Љ.П.С.

ДАН ПОЉОПРИВРЕДНИКА
У ЧЕНЕЈУ
У суботу 13. септембра у Ченеју се
обележава Дан пољопривредника.
На дан Светог Столпника света литургија
са резањем славског колача служиће се у
Српској православној цркви с почетком у 10
часова.
У 15 часова почиње фудбалска утакмица
између ФК Ченеј и ФК „Полет“ из Накова. У
17 часова је предвиђено такмичење котлића
испред Дома културе, као и представа у
Дому културе у оквиру које наступају КУД
„Извор“, Наково и АКУД „Младост“,
Темишвар. Љ.П.С.
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СРПСКА СЛАВА У ДЕТИ
У недељу 14. септембра Сабор српских
светитеља у Дети јесте српска слава.
У 16 часова у Српској православној цркви
служиће се вечерње са резањем славског
колача, док ће у 18 часова у градском парку
почети културно-уметничка приредба.
Учествују ГКУД „Лаза Нанчић“ из Вршца и
КУД „Свети Никола“ из Дете.
У 19 часова Дећани и њихови гости
присуствоваће славском балу уз оркестар
Берислава Пејића. Љ.П.С.

ОТВАРАЊЕ НОВЕ
ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
У понедељак 15. септембра у свим
школама у Румунији, па и у Српској
гимназији „Доситеј Обрадовић“, биће
отворена нова школска година.
Свечано отварање, како сазнајемо од
директора, Јадрана Кланице, предвиђено је
за 11 часова. Љ.П.С.

ФЕСТИВАЛ „МАРАТОН
СРПСКОГ ФОЛКЛОРА“
Следећег петка 19. септембра Савез
Срба у Румунији организује 22. издање
Фестивала „Маратон српског фолклора”.
Овај значајан и по садржају и по
масовности догађај почиње у 19 часова у
Дому студената и окупиће на истој сцени
сва српска културно-уметничка друштва
активна при Савезу.
Наводимо да је улаз слободан. Љ.П.С.

KO BI REKO

СТАРО И НОВО
Пише:
Љубинка
Перинац
Станков

Живот је пулсирајућа вредност. Свако наставља својим
путем. Неко ће се овог септембра обрадовати политичкој
кампањи, неко зимници, неко стеченој лови, а неко, богами,
и деци

Све је старо и све је ново и овог
септембра у граду... И помешано, баш као и
живот. Колико год покушавали да му боје
тачније одредимо, он ће их тумбе све
измешати и сам себи створити нове нијансе,
све ређе налик нашим жељама и захтевима.
Јесте ли приметили како нам се лагано и
изненадно овај септембар ушуњао у животе?
Балкони унутрашњих дворишта старог
Темишвара,
који једва
одолевају
зубу
времена,
савијају се
под огромним
шпалирима
ружа
пузавица, и
живог
зимзелена.
Црвенкаста
боја хрђе се
још није
одомаћила по
биљу, још у
лишћу има
жеље за
сунцем и
топлином. За зеленилом.
А септембар је промењљиве ћуди. За
тили час те досадна ситна киша завије у
носталгију као у целофан и шћућури, па ти
се дуго ћути.... Већ следећег трена неко ти
се туђе дете на улици примакне под
кишобран, па те загрли око струка и смекша
огрубеле мисли.
Ту према Бегеју под чипком резбарије
дрвених капија налик на бечке, као брош једно ластавичје гнездо. Станари нису имали
срца да га униште него су га, кад су зграду
реновирали, фарбом заокружили, као
драгоценост.
Бивша капетанија темишварске луке скоро
је остала без крова. Са свих страна света

ветар ту премерава снаге. Из далека се на
њој види велико фасадно сидро... као да је
неком невидљивом снагом привезује...
Има нечег у духу овог града што ветрови
неће и не могу одувати. Има и у нама нешто
што нас обнавља и кад сами више не
верујемо да можемо опстати.
Живот је пулсирајућа вредност. Свако
наставља својим путем. Неко ће се овог
септембра
обрадовати
политичкој
кампањи,
неко зимници,
неко стеченој
лови, а неко,
богами, и
деци.
Припадате
овим
последњима?
Онда, ево и
добрих вести:
богатији смо
од ове јесени
за 33
полазника
деветих
Фото: Алин
разреда
и 12
Стојановић
полазника припремног разреда у Српској
гимназији „Доситеј Обрадовић“. Укупно је до
сада уписано 216 ђака. Некоме је ово мало.
Нама је довољно за наду.
У централном парку испред бронзаног
Доситеја старији господин држи унуку за
руку и нешто јој прича. Помиње Чаково и
Српски Семартон и маше рукама, док
девојчица баца каменчић и ускаче у
квадрате школице исцртане кредом. На
месту где је данас Српска читаоница једног
давног септембра наставу је почињао
Црњански. Пред бронзаним Милошем цвета
једна жута ружа.
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ЂУЛЕ: РОКЕНРОЛ
JОШ ИМУН НА
„ИНФЕКЦИJЕ”
ПЕВАЧ и вођа београдске групе „Ван Гог“
Звонимир Ђукић Ђуле, који је током лета са
бендом наступао на многим фестивалима,

сматра да је рокенрол, упркос свему, остао
имун на разне „инфекције“?
- Дискутабилно је шта је данас рокенрол каже нам Ђуле који ће са групом 11.
децембра одржати концерт у
новобеоградској Хали спортова. - Он није
променио суштину, али јесте форму. И даље
постоји штит, тако да не могу да продру
разни вируси и инфекције. Можда се
рокенрол паметно повукао у дефанзиву, али
егзистира и дешавају се многе ствари на
том пољу. Али, рокенрол као начин живота и
носилац нечега што подразумева бунт, не
може да буде фаворизован од стране неких
медија којима бунт не одговара. Армија
младих и талентованих људи окренула се
информацији из прве руке, интернету, иде на
концерте, позоришне представе и на друга
културна дешавања.
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МЕДВЕДЕВ: ЗАБРАНА
ЛЕТОВА КАО ОДГОВОР
НА НОВЕ САНКЦИJЕ
МОСКВИ
У случају да Руској Федерацији буде
уведен још један сет санкција, у области
енергетике или финансијском сектору,
Москва ће бити принуђена да одговори
асиметрично, на пример, рестрикцијом
летова страних компанија над руском
територијом, изјавио је руски премијер
Димитриј Медведев.
Медведев је у интервјуу за руски
економски дневник “Ведомости” навео да
промена маршруте летова може довести до
банкротства многих авиокомпанија, које се и
онако налазе на ивици опстанка, пренео је
Глас Русије.
“Западне земље треба питати да ли ће
бити нових санкција Москви и уколико уведу

санкције везано за енергију или даља
ограничења за наш финансијски сектор, ми
ћемо морати да асиметрично одговоримо. На
пример, ограничења у транспортној сфери.
Полазимо од тога да имамо пријатељске
односе са нашим европским партнерима,
тако да је небо изнад Русије отворено за
све летове, али ако се уведу санкције,
одговорићемо”, објаснио је Медведев.

[TA [TAMPA [TAMPA
Протест
Темишварска
сопранисткиња
Дијана Пап је
одлучила да на
својствен начин
испољи свој протест
због ужасног мириса
који шири фабрика
гума Континентал.
Она се испред
фабрике крај Зелене
шуме појавила гола,
са гас маском на
лицу и црвеном
ружом у руци. „Темишвар је град паркова који заудара на
одводни канал. Не кажем да загађује животну средину пошто
немам таквих информација, међутим тврдим да смрди“, рекла је
Дијана Пап. Демаршу уметнице се придружио и градоначелник
Николаје Робу, који је већ разговарао са челницима фабрике, и
добио обећања да ће се ситуација поправити. „Представници
Континентала су признали да се ради о њиховом пропусту, и да
ће у наредном периоду инвестирати 7 милиона евра у
специфичну апаратуру за смањење загађења“, написао је Робу
на својој Фејсбук страници.

Русија спремна на све

Упоредо са одвијањем НАТО самита у Велсу, руски
бомбардери типа Tu-95 Bear су извели војне вежбе изнад
Исланда, Гренланда и северноисточног дела Канаде,
симулирајући ракетирања појединих мета на америчкој
територији. Поред ових вежби, Запад брине и захтев руског
генерала Јурија Јакубова, званичника при Министарству
одбране, да Москва промени своју војну доктрину у погледу
„превентивних“ нуклеарних напада. „Војна доктрина из 2010.
године је превазиђена. Нова мора стипулисати да су нам
Сједињене Државе и НАТО непријатељи, те прецизно
установити услове у којима морамо извршити превентивне
нападе стратешким ракетама и не само“, јасан је Јакубов.
Превео и приредио: Горан Мишковић

ВРЕМЕПЛОВ

Гостовање
Дана 8. септембра
омладина Сенпетра
дочекала је спортску и
културну секцију
омладине Сенђурца.
Поподне је одржана
фудбалска утакмица, а
увече су гостујући
омладинци приредили
представу.
15. септембар 1946.

Ускоро у
књижарама
Љубитељи лепе
писане речи ће ускоро
имати прилику да у
нашим књижарама купе
нове књиге на српском
језику. Реч је о
збиркама песама
Чедомира Миленовића,
Иве Мунћана и
Славомира
Гвозденовића.
5. мај 1978.

Књиге о
револуцији
Прошлих дана
угледала је светлост
штампе књига о
драматичним
догађајима децембра
1989. године у граду
на Бегеју. Аутор књиге
је историчар Миодраг
Милин.
13. јул 1990.
br. 1281/12.09.2014.
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INTERVJU
Дејан ТОФЧЕВИЋ,
писац

Лична карта:
Формално је рођен 10. јуна 1971. у
Титовом Ужицу, мада је истински
живот започео у граду једног Баје,
прецизније - у његовој Башти. Осим
Бајине Баште, школовао се још и у
Сарајеву, Београду и Подгорици. Време
које није трошио на школовање
посветио је образовању, у којем у
последње време проналази све веће
рупе. Оне које не успева да закрпи
оставља да зјапе и прави се да их не
види. Ради као контролор летења, мада
то и јесте. Са све већом групом
истомишљеника се труди да развије
бициклизам у Црној Гори од чега обичан
народ може да има вајде. Може, али
хоће. И у томе је проблем.

НЕПОВОЉНА КЛИМА ЗА ОПТИМИЗАМ
• Живео сам у четири државе а да нигде нисам мрднуо. Свака је мени
долазила на ноге • Ђаво би некада и заспао, али не може од нас •
Сатиричари доводе у сумњу, онда побегну •
• Од када се бавите писањем? Како
сте уопште доспели у ареал сатиричне
књижевности?
Једна од мојих првих прочитаних књига је
Витезовићева збирка афоризама Срце ме је
откуцало, купљена у тадашњој јединој
бајинобаштанској књижари која се касније по
старом српском обичају покафанчила. Чини
ми се да се звала Прометеј или тако
нешто. Доцније се то некако примило и
кренуло само од себе, тако да сам доста
касније, када сам се преселио у Подгорицу,
почео да објављујем афоризме у локалним
медијима. Неке сам касније и уређивао.
Када почнете да читате генијалне писце
као што су Орвел, Сервантес, Војнович,
Иљф и Петров, Бирс, Твен... учини вам се
да и ви можете тако, али тек касније
схватите да морате наћи сопствени пут. Мој
ме је до сада довео у афоризам и кратку
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причу.
• Са којим гласилима најчешће
сарађујете?
У последње време иако редовно пишем,
најчешће не сарађујем ни са ким, мада
волим понекад да објављујем у већ култној
Етни Весне Денчић или Вечерњим
новостима. Понешто објавим и на фејсбук
профилу, чисто да се види да и мене има.
Веома мало је места за сатиру. Једва да га
има. Све мање је и интересовања. Можда
тако треба јер је све мање жеље за
слободним, критичким мишљењем које у
данашње време никоме није потребно.
Медији заглупљују народ тривијалностима и
баналностима а само ретка, софистицирана
публика хоће нешто више од естраде. А кога
данас интересује појединац и његове идеје
када је аморфна маса заљубљена у вођино
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мишљење, тако да јој није ни потребно
сопствено? Опет ми је пукао филм.
Изгледа да је државни апарат покварен.
• Шта сте до сада објавили и шта тек
намеравате да објавите?
До сада сам објавио свега две књиге и
био сам коаутор са Савом Мартиновићем и
Вељком Рајковићем Антологије црногорског
афоризма, Ријетке честице. Намеравам да
објавим књиге афоризама и кратких прича,
али у томе ми ни мало не помаже
црногорско Министарство за културу које је
на прошлогодишњем конкурсу за
суфинансирање одбацило моје обе књиге у
којима има афоризама превођених на више
светских језика и награђиваних на
најзначајнијим
конкурсима и
фестивалима у региону.
Изгледа да екавица и
даље није у моди у
Црној Гори. Пренето у
афоризам - За писање
наше историје има
довољно крви али
оскудевамо у папиру.
• Бавите ли се
писањем и других
жанрова?
Бавим се писањем
свега и свачега. Друга
ствар је то што није све за објављивање.
Не спадам у оне писце који сматрају да им
је све што су написали генијално и да је
вредно публиковања. Због тога своје место
великодушно уступам онима који су
нестрпљиви да што пре обрадују свет
својом генијалношћу.
• Које Вас ствари и догађаји највише
инспиришу?
Било шта може бити инспирација јер није
ствар у ономе што покреће уметничку
имагинацију, већ у олуји што следи и која
врло често уме сама себе да одува ако
крене порешним путем. Дакле, процес
стварања је много битнији (читај личнији) од
нечега што асоцијативно делује и покреће
га.
• Где бисте ситуирали српску сатиру у
неком широм, рецимо, европском
контексту?
Српска сатира, а нарочито афористика,
би имала своје заслужно извојевано место
на широј сцени када би иза ње стајала

озбиљна организација која би је
презентовала као нешто лично наше и
посебно. Међутим, неко ко би требао то не
препознаје, већ на највеће смотре писане
уметности шаље нешто већ виђено у
европским оквирима што западњачкој
публици не чини неки нарочити плезир.
Мислим да би наша афористика и сатира
уопште била одличан представник на
културној мапи Европе, као нешто што се
готово аутохтоно развијало на периферији
западне културе и требало би је заштитити
као нематеријалну баштину. А када видите
ко би то требало да препозна и уради, јасно
вам је да од тог посла нема ништа.
• Могу ли странци „укапирати“ наш
смисао за хумор?
Не могу у потпуности
а верујем да и не желе.
Наш смисао за хумор је
прилично слојевитији и
дубљи од онога што су
неке друге културе
спремне да прихвате, па
чак и врло блиске нашој.
Ту постоји и језичка
баријера јер доста тога
није преводиво.
Апсурдно је
објашњавати некоме
шта је то смешно ако он
не схвата. Ово се
нарочито односи на афоризам и врло кратку
причу. Ево примера - Економски бум нас је
разбацао свуда по свету.
• Живите и радите у Подгорици. Како
бисте укратко описали бивше, садашње и
будуће српско-црногорске односе на
културном и политичком плану?
Описао бих их као бедне. Да није жеље
великих сила да нас заједнички стрпају у
Европску унију, па нас повремено повлаче за
уши, деле домаће задатке и с времена на
време ударе пацке, односи би били још
лошији. Шовинизам и фашизам који већ
деценијама владају овим просторима не
дозвољавају да се различитост прихвати
као квалитет више, већ се посматра као
непријатељско деловање. Затворени у своје
мале, смрдљиве, приватне торове не
препознају братство и солидарност међу
народима света.
За мене су Србија и Црна Гора
јединствени простор емотивног и духовног
живота. Без обзира на референдуме,
политичке одлуке, државне границе, колоне
br. 1281/12.09.2014.
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на граничним прелазима, химне (чије речи још
увек нисам савладао) за мене и моју
породицу ово остаје јединствен простор. Овом
подручју од посебног значаја за мене би се
могле дописати и још неке такозване државе
покојне нам домовине, које такође сматрам
једнако мојима. Рођен сам у једном а живим у
другом крају. Састављам крај са крајем.
• Шта сте научили о сопственом народу
бавећи се сатиром?
Сатира, и не само она, ме је научила да
мој народ не прашта успех. Када се говори
о нечијем успеху, реченица се наставља са
“али” чиме се то одмах релативизује. То је
једна од слика која пуно говори о нама.
Фотографије кваре слику о нама.
• Да ли је Црна Гора дефинисала свој
идентитет или га још увек тражи?
Црна Гора се упиње да на вештачки
начин произведе свој нови, савремени
идентитет, који уствари не постоји.
Политичке елите дају простор
шовинистичким идејама да истичу и потиру
некакве наметнуте квазивредности, и тиме
замајавају људе. Медији им дају могућност
да све то обнародују подељеном и до бола
сиромашном народу који је ионако збуњен и
уморан од јурњаве за егзистенцијом.
Пропагирају се неке нове сумњиве
вредности које се у овом
запуштеном друштву нажалост
априори прихватају. Грађанско
друштво значајно заостаје и
губи битку у овој земљи
сељака на брдовитом
Балкану.
Црна Гора има свој
идентитет, традицију, вековна
пријатељства... и нема
потребу да их тражи у неким
квазивредностима да би се
приближила свету којем заиста
не припада и који јој се не
радује.
Свакако је
потребна
модернизација
друштва, излаз из
локалних оквира
размишљања и
деловања. Бежање из
провинције. Гајим
оптимизам, али
упорно вене. Изгледа
да му овдашња клима
не одговара.
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• Посетили сте у Темишвар у јуну
месецу поводом фестивала „Лалошки
шешир“. С којим сте се утисцима
вратили?
Један од утисака је тај да је у овом
тренутку Темишвар од Подгорице даљи за
веома слабе саобраћајне комуникације и
државне границе које успоравају промет
идеја и материјалних добара у односу на
ранији период. И поред такве неповољности
у Темишвару сам се осећао као код своје
куће, јер сте колегу Бојана Рајевића и моју
маленкост тамо веома лепо дочекали.
Приметио сам да имате богат културни
живот, али и поред тога се српска заједница
смањује. Људи одлазе негде другде да
потраже бољу егзистенцију, а та врата су
Румунији мало више одшкринута јер је у
Европској унији. Изненађујуће је да вам је
пиво једнако добро као и вино, којем сам
пре тога давао предност.
Пала је гвоздена завеса, али је рђа
остала.
• Чиме се бавите изузев писања?
Слободно време користим за вожњу
бицикла и активизам у организацији
biciklo.me која се бави унапређењем и
развојем бициклизма. Један од
великих задатака нам је да
направимо бициклистичку
инфраструктуру у Подгорици,
да би и грађани Подгорице
могли да уживају у
бенефитима овдашњег
живота на два точка као и
други у неким далеким и
ближим крајевима.
• Ваш неиспуњени
сан...
Немам неиспуњених
снова. Ја живим свој сан.
Шалим се главом. Тражим
разумевање.
• Порука Србима у
Румунији за крај...
Желим свима да
пожелим добро
здравље, а све остало
је мање важно.
Сатиричари доводе у
сумњу, онда побегну.
Горан Мракић
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СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА
РУКОВОДЕЋЕГ САВЕТА ССР
У седишту ССР у Темишвару 5. септембра одржана је седница Извршног одбора
Руководећег савета ССР са дневним редом
на ком су се нашли: усвајање пристиглих
позива за акције и манифестације октобра
месеца; административно-организациони
проблеми и разно.
Седницом је председавао председник
ССР Огњан Крстић, а били су присутни
потпредседници ССР Живица Милојков,
Борислав Велимировић, Адријан Мојсеш,
Драган Воштинар и посланик Славомир
Гвозденовић, као и секретар ССР,
Златиборка Марков и рачуновођа Тима
Лацић. Оправдано су изостали
потпредседници ССР Никола Курић и
Славољуб Аднађ.
После усвајања записника са прошле
седнице и дневног реда, Златиборка Марков
је прочитала списак пристиглих позива за
акције и манифестације октобра месеца.
За октобар су усвојене следеће акције:
Дани културе Срба у Букурешту; Дани
културе Срба у Љупкови; Састанак
књижевног кружока „Крила“ и Меморијал
„Влада Барзин“ у Кетфељу; Саветовање
наставника и Међународни симпозијум
„Настава на српском језику на европским
координатама“, гостовање КУД „Дунав“ на
Фестивалу фолклора у Бору, Дани
библиотеке „Никола Гавриловић“ у Старој
Молдави; Међународни научни скуп
„Материјална и духовна култура Срба у

мултиетничким срединама и/или периферним
областима“, Сусрети ђака на Нери; Културни
сусрети у Дињашу, Обележавање
десетогодишњице КУД „Плави делија“.
Огњан Крстић је навео да се акције које
су до сада биле локалног типа претварају у
акције регионалног типа и то је позитивна
одлика, корисна за развој ССР. Уједно,
председник је замолио потпредседнике да
се више укључе у организовање ових
активности.
Разговарано је и о сајту Савеза, као и о
25. годишњици Савеза Срба у Румунији која
ће се обележити у децембру.
За штампу је спремна антологија кружока
у Кетфељу „Крила – 35 година“, а трошкови
за штампање су изгласани.
Међу административно-организационим
проблемима, Огњан Крстић је тражио да
потпредседници ССР у својим жупанијама
буду присутни на свечаним отварањима у
српским одсецима школа.
Адријан Мојсеш је скренуо пажњу на
постојање административних проблема
месне организације у Мачевићу, док је
Борислав Велимировић тражио подршку у
дидактичком материјалу и букварима за
потребе оформљене групе за учење српског
језика. Уједно је Б. Велимировић изразио
жељу да бар једном месечно један српски
свештеник служи на српском у Букурешту у
једној православној цркви.
Љ.П. Станков
br. 1281/12.09.2014.
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ВЕЛИКО СРЦЕ СОЧАНСКО
По десети пут су Срби из Соке
организовали традиционални турнир у
одбојци и то више него успешно. Ове године
им је све пошло за руком. Иако рани
јутарњи часови
нису
наговештавали
ништа добро, са
метеоролошке
тачке гледишта,
дан се показао
идеалним за једно
спортско
такмичење под
ведрим небом. А
припремили су се
Сочани као прави
домаћини, а ту им
равна нема, да
све такмичаре и
госте приме како
само они умеју и
знају. Права би штета била да је киша
покварила ово „славље“ за које Сочани
„живе“ годину дана, јер одбојкашки турнир у
Соки је постао саставни део локалне
традиције.
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Месна организација Савеза Срба, на челу
са њеним председником Јоцом Зомборцем,
уз свесрдну помоћ целог села, општине,
појединаца и наравно Савезa Срба у
Румунији,
материјално и
логистички,
показала је
способност да
организује и у
дело спроведе
једну овакву
културно –
спортску
манифестацију.
Овај значајан
догађај за
мештане Соке,
који се одржао
на лепо
уређеном
одбојкашком
игралишту, под крошњама
четрдесетогодишњих дудова, увеличали су
својим присуством: наш посланик у
Парламенту Румуније, Славомир
Гвозденовић, посланик Украјинаца, Иван
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Марочко и кнез општине Банлок, Корнел
Тоца, који су се поздравним речима

Јубиларни, десети, одбојкашки турнир у
овом нашем банатском селу окупио је на

обратили присутнима и истакли лепу
иницијативу Сочана да у овој малој средини

старту екипе из Дивића, Великог Сенпетра,
Денте, „Младост“ из Темишвара и два тима
из Соке. Организатори су екипе
поделили у две такмичарске групе,
с тим да по прве две екипе на
табели наставе такмичење
полуфиналним мечевима, све до
финала. Једном то договорено,
уследио је жреб.
У првој групи такмичили су се
тимови Соке I, Денте и Великог
Сенпетра. Прва два места су
припала Соки I и Великом
Сенпетру.
У другој групи надметали су се
тимови Дивића, Соке II и
Младости. Прва два места су
освојили тимови из Дивића и Соке
II.

организују тако дивну акцију и да
ће и убудуће помагати овакве
иницијативе. Славомир
Гвозденовић, који је лично
поклонио МО ССР у Соки две
лопте, у свом излагању је додао и
да је „лепо када се у истој
љубави нађемо, овде у Соки,
Срби са практично два краја
нашег српства, из Великог
Сенпетра и Дивића, и то је оно
што је најлепше приликом
организације оваквих и сличних
манифестација, јер све ово
доприноси нашој слози и
заједништву, без којег нам нема
опстанка“.
br. 1281/12.09.2014.
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NA[A TEMA
Са нестрпљењем су гледаоци очекивали
полуфиналне сусрете. Сока II је савладала
Соку I, а Сенпетарци су савладали
Дивићане. За треће место Дивићани су се
својски мобилисали и победили Соку I. Шлаг
на торту су у финалу ставили Сенпетарци
победивши Соку II са 2-0 освојивши прво

игранка за све љубитеље народних српских
игара.
На културно-уметничкој приредби своје
присуство обележили су председник Савеза
Срба у Румунији, Огњан Крстић, месни
парох, јереј Љубодраг Богичевић и
украјински свештеник Кристијан Василе

место и драгоцени трофеј.
Након финалних борби председник МО
ССР, Јоца Зомборац, захвалним речима се
обратио учесницима, пошто је овогодишњи
одбојкашки турнир протекао у најбољем
реду и у присуству бројне публике и
мештана, уручио је пригодне награде
учесницима десетог издања одбојкашког
турнира у Соки. Прво су додељене дипломе
за учешће свим учесницима, а затим је
најмлађем учеснику турнира Јасмини
Симулов из Темишвара уручена диплома и
мајица. Исто је био награђен и Славољуб
Теодоровић из Дивића, као најстарији
учесник турнира. А за најбољег играча
турнира, организатори су наградили Богдана
Попескуа из Соке са одбојкашком лоптом и
дипломом. Пехаре су примили за прво место
Велики Сенпетар, за друго место Сока II, а
за треће место Дивић. Поред пехара су им
уручене и дипломе.
Нису се мирили Сочани чињеницом да
једино одбојкашким турниром одрже сада
већ традиционалну манифестацију дружења
српске омладине у овом селу. За вечерње
сате у месном Дому културе организована је
културно-уметничка приредба, а затим и

Ардељан. Позван да се са неколико речи
обрати присутнима у сали, Огњан Крстић је
поздравио све присутне и изразио своју
подршку као и подршку организације којом
руководи оваквим лепим догађајима као што
је Сочански одбојкашки турнир, који је
окупио младе Србе, Украјинце и Румуне,
потврђујући прво и основно правило
суживота у Банату – „заједништво и
међусобно поштовање“.
У госте су Сочанима дошли да своје
музичко и играчко умеће прикажу:
Тамбурашки оркестар „Златна суза“ из
Дињаша, подмладак КУД-а „Свети Никола“
из Дете, инструментални састав „ОК Бенд“
из Темишвара и АКУД „Младост“.
Након приредбе, весеље и дружење
гостију и домаћина настављено је у сеоском
Дому културе, уз српску народну музику и
кола које је до касно у ноћ изводио
оркестар „ОК Бенд“ из Темишвара.
Још једном ваља истаћи да су Сочани
одувек били, остали, и биће док и њих буде,
изузетни домаћини, пријатељи и другари.
Онако људски, од душе и срца, како им и
пристаје.
Горан Гога Пантин
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[KOLA-KULTURA
УОчИ НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

НАШИ ЂАЦИ – НАШИ ПОБЕДНИЦИ
Још једном су нам, на почетку нове
школске године, за све нас важне (и
неизвесне), вратили наду.
Имамо лепу, паметну и вредну децу, на
сваком кораку, и у мањим, и још ређим
школама: у Фенлаку, Немету, Великом
Сенпетру, Мачевићу, Белобрешки и Златици,
или другим местима где, у румунским
школама, уче свој матерњи српски језик као
наставни предмет. У Темишвару у „Доситеју“
их је више. А да смо само мало свеснији, и
поштенији према
себи, својој деци и
свом роду, имали
бисмо их и више, у
својим школама.
Када су на
овогодишњој
Олимпијади
побеђивали (српски
језик је, ето,
победнички)
радовали смо се. У
Савезу Срба
размишљали смо
како да их, уз
дипломе и вредне
поклоне, још
наградимо.
Чинили смо то и пређашњих година. Било
је и пређашњих година наградних путовања
по Европи, по Румунији и Србији.
Тако је било и ове године: али је
путовање наше деце овога пута било право,
победничко.
Наша су деца, сви наши олимпијци,
путовала у Србију и Републику Српску.
Додуше, нашу је матицу тешко победити.
Наша су деца у матици победила (РАДОСТИ
НАШЕ ТОЈ ПОБЕДИ!) Београд, Светосавски
храм, a најлепша српска улица Кнез
Михајлова (коју је наш Старомолдавац
Емилијан Јосимовић пројектовао, као и још
скоро пола старог Београда), Српска
академија наука и уметности (коју су такође
оснивали својевремено и наши Срби
пречани), Калемегдан (који је Карађорђу и
његовим војводама и устаницима отворио
капије српске престонице Београда), Топола,
Опленац Карађорђевићевих, Вишеград,
Андрићград, са све Републиком Српском

били су велики школски час из историје
српског народа којем и наша деца, са нама
заједно, припадају. На њему су српски
олимпијци, ђаци из Румуније, могли да се
доуче, и још једном увере, колико је лепа
матица, и зашто није мала, а матица су нам
и Србија и Република Српска, и зашто је
велики српски писац Иво Андрић добио
Нобелову награду и шта нам и колико она
данас, у Европи не баш наклоњеној култири,
значи.
Наш Савез свих
ових година, и ове,
дабоме, организује
преко 150 значајних
манифестација,
културно-просветне,
симпозијуме,
фестивале, смотре,
научне, издавачке,
књижевне скупове и
по томе смо једна
од највреднијих
мањина у нашој
земљи.
Зар је још
потребно подсећати
да нас из Београда
дају за пример
четирмилионском српском расејању.
Посебну пажњу посветили смо и
посвећујемо у том контексту нашим
школама, верујући да су нам иако
малобројне, на првом месту.
Верујем да свака од ових манифестација
има свог значаја и да нас све заједно
представљају на прави начин, пре свега
овде у Румунији, затим у матици и шире. А
овај победнички излет наших ђака, по нашем
мишљењу, био је ако не најважнији догађај у
нас, онда сигурно први за ових 25 година у
нашем образовању на матерњем језику –
лекција свима нама из српског језика и о
српском језику.
Поштована децо, родитељи, наставници,
срећна вам нова школска година и на
здравље вам СРПСКИ ЈЕЗИК.
Славомир Гвозденовић,
посланик Срба у Парламенту Румуније
br. 1281/12.09.2014.
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XV ШАХОВСКИ ТУРНИР ПРИJАТЕЉСТВА
Прошле суботе, 6. септембра, у Свечаној
сали дома „Адам Милер Гутенбрун“
Демократског форума Немаца у Темишвару,
одржало се петнаесто јубиларно издање
Међународног шаховског такмичења под
називом „Турнир пријатељства“, а седмо уз
подршку Савеза Срба у Румунији.
Организатори овогодишњег традиционалног
шаховског окупљања били су као и прошлих
година чланови Српског шаховског клуба из
Темишвара, Савез Срба у Румунији, Дом
„Адам Милер Гутенбрун“, Фондације „Пиус
Бранзеу“, Шаховски информатор из
Београда, Графомаркет Темишвар, Златоје
Мирков и Николаје Аврам. Шаховски турнир
се одвијао у седам рунди, по швајцарском
систему, по правилима FIDE (ФИДЕ-Светска
шаховка федерација), а време за
размишљање је било ограничено, двадесет
и пет минута. Директор и главни организатор
турнира био је темишварски
интернационални мајстор Небојша Илијин, а
судије ФА арбитар Михај Партеније и Лаура
Михај из Темишвара. Треба напоменути да је
„Турнир пријатељства“ организован први пут
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1997. године са јасном намером да се шах
популарише, како би се привукао већи број
младих Темишвараца, превасходно деце
предшколског узраста. Древна спортска игра
на шаховској табли са шездесет и четири
поља за два играча окупила је и ове године
преко осамдесет такмичара из Републике
Србије, Мађарске, Словачке, Темишвара и
околних жупанија. Представници часописа
Шаховски информатор из Београда
побринули су се да свако дете које се
такмичило добије на поклон књиге чија је
тема шах: енциклопедије, информаторе,
приручнике и часописе. На овогодишњем
међународном турниру из матичне Србије
учествовали су шахисти: Драган Котевски,
технички директор Шаховског савеза
Београда, Милан Марковић, Срђан
Цветковић, Петар Ранков, Лазар Петровић,
Пау Воина, Славко Јовановић, Драган
Кљаин, Виктор Маравић, Дајана Саватић и
Денис Воина. Приликом свечаног отварања,
које се одржало после 10 часова, присутним
учесницима, међу којима је и ове године
било много деце и омладине, обратили су

TAKMI^EWA
се интернационални шаховски мајстор,
господин Небојша Илијин, а затим и
председник Савеза Срба, Огњан Крстић,
који је у име ССР поздравио све учеснике и
пожелео им много успеха. После
занимљивих,
интересантних и
исцрпљујућих
шаховских партија,
највише поена су
освојили: Тамаш
Кристоф Бала,
Милан Марковић,
Дан Богдан, Михај
Лучијан Грунберг,
Срђан Цветковић,
Драган Котевски,
Санду Унгуреану и
Петар Ранков.
Српску мањину у
Румунији и ове
године су са доста успеха представљали
Марко Иван Момир, члан Спортког школског
клуба број 1, и Горан Мишковић, наш
најбоље рангирани шахиста. Традиционално

је у вечерњим часовима приликом свечане
доделе главних награда, петнаест
специјалних награда и диплома. Овом
приликом су представници Шаховског
информатора из Београда, једног од
спонзора турнира,
поклонили Савезу
Срба у Румунији
пакет књига којег
је у име наше
организације
примила секретар
Златиборка
Марков. И на крају
да истакнемо да
је жеља
организатора да
се шах као игра
још више
популарише у
редовима
најмлађих, као и да манифестација из
године у годину постане све масовнија, а
такође и да се приликом одржавања турнира
шахисти из Темишвара и неколико земаља

темишварско међународно петнаесто
окупљање шахиста на Турниру
пријатељства протекло је у фер и
коректној спортској атмосфери, а окончано

Европе упознају, друже, размене
информације и искуства.
Миодраг Тодоров
br. 1281/12.09.2014.
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PRAVOSLAVQE
Свети Николај Српски

Усековање главе св. Јована Крститеља
Ирод Антипа, син старога Ирода, убице
младенаца Витлејемских у време рођења
Господа Исуса, беше господар Галилеје у
време проповеди Јована Крститеља. Беше
тај Ирод жењен ћерком некога арабског
кнеза Арете. Но Ирод, зли изданак од злога
корена, отера своју
закониту жену и
незаконито узе себи
за сожителницу
Иродијаду, жену свога
брата Филипа, који
беше још у животу.
Против овог безакоња
уста Јован Крститељ
и силно изобличи
Ирода. Ирод га баци у
тамницу. За време
једнога пира у свом
двору у Севастији
Галилејској играше
пред гостима
Саломија, ћерка
Иродијадина и
Филипова. И пијани
Ирод, занесен том
игром, обећа играчици
дати што год буде од
њега искала, ма то
било и половина
царства. Наговорена
од своје мајке
Саломија заиска главу
Јована Крститеља.
Ирод нареди те
Јована посекоше у
тамници и донеше
главу његову на тањиру. Ученици Јованови
ноћу узеше тело свога учитеља и чесно
сахранише, а Иродијада избоде иглом језик
Јованов, па главу закопа на неко нечисто
место. Али убрзо стиже Божја казна ову
групу злотвора. Кнез Арета, да опере част
своје ћерке, удари с војском на Ирода и
потуче га до ногу. Поражени Ирод би осуђен
од кесара римског Калигуле на прогонство
најпре у Галију а потом у Шпанију. Као
изгнаници Ирод и Иродијада живеше у беди
и понижењу, док се земља не отвори и не
прогута их. А Саломија погибе злом смрћу
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на реци Сикорису (Сули). Смрт св. Јована
догодила се пред Пасху, а празновање 29.
августа установљено је због тога што је тога
дана освећена црква, коју подигоше на гробу
његовом у Севастији цар Константин и
царица Јелена. У ту цркву положене су и
мошти ученика
Јованових: Јелисеја и
Авдије.
Расуђивање
Ако посматрате
како људи умиру,
видећете да смрт
једнога човека обично
личи на његов грех.
Као што је писано:
који се ножа маше, од
ножа ће погинути (Мат.
26, 52). Сваки је грех
нож, и обично људи
бивају посечени оним
грехом, који су
најрадије чинили.
Пример за то пружа
нам и Саломија, верна
ћерка Иродијадина,
која је искала и
добила од Ирода
главу Јована
Крститеља на тањиру.
Живећи у Шпанији, у
граду Лериду, са
изгнаним Иродом и
Иродијадом, она пође
једнога дана преко
залеђене реке Сикориса. Лед се провали, и
она паде у воду до грла. Санте леда
стегоше је око грла, и она се копрцаше,
играјући ногама по води, као што је некада
играла у двору Иродовом. Но не може се ни
дићи ни потонути, док јој оштар лед не
одсече главу. Тело јој однесе вода, а главу
њену донеше Иродијади на тањиру, као
некад главу Јована Крститеља. Гле, како
страшно смрт личи на грех учињени!
Припремио је протојереј-ставрофор
др Бранислав Станковић

POLITI^KA HRONIKA

МИЛО ЗА ДРАГО
Пише:
Србољуб
Мишковић

Планове има и новооснована Либерална партија реформиста
(ЛПР) К.П. Таричеануа. Да би привремено „уклонила“
председника државе, Т. Басескуа, из Котрочења, ова странка
припрема „суспензију“ првог човека у држави

Дошло је време да се врате „дугови“, да
се врати мило за драго. У обичном животу
то се догађа сваког дана, али у политици за
такве прилике чекају се погодни тренуци. Ти
моменти су најповољнији у време избора,
било на локалном, било на централном
плану. Тада на „видело“ и пред јавност
политичке супарничке партије и странке
износе „прљаво“ рубље противника, било да
је реч о обичној џепници или о свиленој
пиџами. Важно је што више оцрнити ривала
пред народом, пред бирачима, био он крив
или не. Како сам једном написао, у бици се
не бирају штапови, а у политици речи.
Већ и врапци знају да ће се почетком
новембра одржати први круг избора, а потом
(ако не буде победника у првом кругу) и
други круг за две седмице. Било је речено у
овој рубрици и понешто о кандидатима, али
једни су већ одустали, а други ће тек
најавити кандидатуру. Интересантна је
ситуација настала у опозицији, пре свега у
њеном „новом крилу“, у партији „Народни
покрет“, када је председница ове странке
најавила кандидатуру, након што је само пре
месец дана предложила свог саборца,
Кристијана Дијаконескуа, бившег министра
иностраних послова за највишу функцију у
држави. У међувремену Елена Удреа,
највероватније следећи савет свог ментора
Трајана Басескуа, је променила „ћурак“ и...
избацила из трке Кристијана Дијаконескуа,
који је, помало увређен, испољио намеру да
се кандидује као независтан. Потом је и од
тога одустао и одлучио да... пружи сву помоћ
Елени Удреи. Нешто слично ће се
највероватније догодити и на „благом“ крилу
опозиције, где Клаус Јоханис има подоста
проблема са својим „имиџом“ поштеног и
озбиљног припадника немачке етничке
заједнице у Румунији. Чини се да ипак није
тако, и партије које подржавају Виктора Понту
(дакле владајућа коалиција) почеле су да из
веш-корпе ваде прљаве кошуље и гаће
Клауса Јоханиса. Наравно, градоначелник
Сибиуа ће се тешко одбранити од задатих
удараца, будући да му потпуну подршку за
сада не пружају ни либерали, ни демократе,

чији је однедавно председник у либералнохришћанској уједињеној коалицији. Да му је
којим случајем Трајан Басеску „при руци“,
другачије би се... ово коло играло на
политичкој сцени. Међутим, председник
државе има своје планове.
Планове има и новооснована Либерална
партија реформиста (ЛПР) К.П. Таричеануа.
Да би привремено „уклонила“ председника
државе, Т. Басескуа, из Котрочења, ова
странка припрема „суспензију“ првог човека
у држави, као што је то било пре две
године, након чега и референдум. Разлог је
тај што председник државе не поштује
предвиђања Устава у погледу својих
„ингеренција“ о немешању у партијске и
страначке интересе. С обзиром да мандат
Трајана Басескуа истиче 22. децембра, мало
је вероватно да ће Парламент прихватити
овај предлог председника ЛПР. Следе ових
дана и недеља много важнији догађаји у
оквиру предизборне кампање. Сада је оно
„бити или не бити“.
Председника државе као да „боли уво“ за
оно што му спремају ривали. Он гледа своја
посла, а противницима поручује да је „у
пуној форми“ и да ће на својој кожи тек
осетити шта им све припрема у јеку
кампање, а знајући тактику Трајана
Басескуа, најжешћи ударци ће уследити тек
уочи самих избора, када се грађани,
посебно они још увек неодлучни, припремају
за коначну одлуку о избору будућег
председника. Таква тактика је до сада
Трајану Басескуу успевала и 2004. и 2009.
па може и сада, тим више што не „чини“ то
за себе, већ за Елену Удреу. Нема везе што
је у пар наврата Басеску „навијао“ за Клауса
Јоханиса, Кристијана Дијаконескуа, Монику
Маковеј или Крина Антонескуа...
Било како било, очекујемо „врелу јесен“,
ако нам је лето већ било кишовито.
Кандидати, које ћемо сазнати половином
септембра, ће нам обећати, без изузетка,
бољу будућност. Можда не на овим
просторима, где су по правилу обећања
лудом радовања. До тада бисмо желели
једино мир и... да рата не буде.
br. 1281/12.09.2014.
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REPORTER
Слободан ПЕТКОВ - Наћфала

Родно место се не заборавља
Приликом недавног обиласка села у
поморишком крају, упознали смо у Секусићу
нашег сународника Слободана Петкова. Чика
Слободан је родом Наћфолац, рођен 1948.
године у вредној паорској породици, од
матере Љубинке и оца Ђоке. Прича нам о
педесетим и шездесетим годинама.
Подсетио се породичног дома, родитеља,
мештана и разредних
колега са којима је
похађао Основну
српску школу у
родном месту.
Седмогодишње
образовање наставио
је у оближњем
Секусићу, где је
седиште Општине.
Курсеве
Професионалне школе
за пољопривредне
механичаре уписује у
Фенлаку, које је
завршио у Лугожу. Са
непуних осамнаест
година запослио се у
свом родном селу,
где је дуго година
радио као
аутомеханичар и
тракториста. Свима је
познато да је
Поморишје предео
веома погодан за
пољопривреду и узгој
стоке. Општина
Секусић, којој припадају села: Мунара,
Наћфала и Немачки Сенпетар, поседовала је
опремљене пољопривредне станице и
комплетну механизацију за обраду плодних
њива засејаних житарицама, а искусна екипа
механичара и мајстора опслуживала је возне
паркове дотичних сеоских задруга. У тим
годинама било је времена за славља и
весеља. Тако је наш саговорник приликом
једне сеоске славе, када су Немци из
Наћфале организовали Кирвај, упознао своју
будућу животну сапутницу Елену из Бакауа.
Супруга је бринула о деци, домаћинству и
бавила се повртарством. Од пре неколико
година је пензионер. И нашалио се рекавши:
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„Чекам сваког месеца поштара да ми донесе
новац, али сада овог модерног, да напуни
картицу.“ Разговор са чика Слободаном
настављамо причом о деци: Славомиру,
Будимиру, Данијели и најмлађем Ђурици.
„Они са својим породицама живе и раде у
Шпанији. Тамо су нам унуке и унук. Са
нестрпљењем чекамо да и најмлађи син
Ђурица оснује своју
породицу. Често се
чујемо телефоном и
он нам каже: Тата,
само кућу сневам!
Лепо је тамо,
свидело нам се.
Посетили смо их
неколико пута, па су
деца покушала и нас
да убеде да се
преселимо и будемо
сви заједно. Људи су
тамо пријатни и
дружељубиви, а има
их са свих страна
света, Руса, Кинеза,
Немаца, Француза и
још сто нација.“
Приликом једне
посете својим
најмилијима узео је
микрофон и запевао
на слављу. Шпанци и
туристи који су се ту
задесили пажљиво су
слушали српску
народну песму, а
затим су му пришли, честитали и рекли:
„Много смо волели како певаш, само ни реч
нисмо разумели!“. А за оне који нису
упућени, Наћфала је попут других српских
села у румунском Банату имала врло добар
тамбурашки оркестар, који је пратио
талентоване вокалне солисте из места
приликом одржавања сеоских слава, балова
и представа. Као и већина наших
саговорника и чика Слободан обожава
српску народну песму, па и данас понекад
запева онако, за своју душу, његову
омиљену песму: Ја сам момче са села.
Миодраг Тодоров

MA[TARIJA

НАЈМЛАЂА УЗДАНИЦА
ТЕМИШВАРСКОГ ТЕНИСА
Међународна тениска федерација је пре
неколико година предложила усвајање
програма „Tennis10s“ у више земаља.
Одлука је изазвала велико интересовање
малишана и њихових родитеља, па је тако
овај програм за развој деце у
тенису до 10 година старости
усвојен и у Румунији.
Tennis10s је од 2012.
увршћен у редовни програм
такмичења. Организују се
турнири за децу узраста до
10 година: зелени,
наранџасти и црвени куп.
Ивана Чоринга је 2006.
годиште и бави се тенисом
две и по године. У
забавишту је имала колегу
који је тренирао овај спорт,
па је на сугестију њеног оца
Саше узела и сама рекет у
руке. То јој се посебно
допало, тако да је почела да
тренира све озбиљније,
малтене сваког дана изузев
викенда, мада и суботом увежбава сервис.
Има два тренера и врло озбиљан приступ
белом спорту.
Преломни тренутак њеног живота догодио
се у Београду, када је са оцем ишла да
гледа меч Новака Ђоковића. После
упуштања у забрањену зону и расправе са
обезбеђењем, успела је да од најбољег

светског тенисера изнуди аутограм на
тениској лопти и помиловање по глави, што
је у њој изазвало прави правцати шок.
Малена Ивана је од силног узбуђења
праснула у плач и није могла да дође к себи
пуних пола сата. Сусрет са
Нолетом је фантастично
мотивисао, тако да се после
повратка у Темишвар
посветила тенису са још
већим жаром и жељом за
победу.
Учествовала је на
неколико турнира („Лаура“,
„Мармација“, „Ђирок“ итд),
успевши да за кратко време
напредује и освоји прегршт
медаља и пехара. Тренутно
је на 62. месту у својој
категорији, али је уверена да
ће до идућег лета избити на
једно од првих позиција.
Ивана је ученица ОШ број
22 у Темишвару, али је
школа не омета у бављењу
тенисом. Навија за Новака Ђоковића и
Симону Халеп и с посебним интересовањем
прати њихове мечеве на телевизији.
Посебно јој се допадају кратке лопте и игра
на мрежи. Упорно тренира и сања да ће
једног дана закорачити стазама њених
хероја.
Горан Мракић
br. 1281/12.09.2014.
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БОГАТА АКТИВНОСТ СРПСКОГ
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
„СВЕТИ САВА“ БАЗЈАШ
Лепа је традиција летњих школа фолклора
у Српском културном центру „Свети Сава“ у
Базјашу, где наша културно-уметничка
друштва бораве сваког лета да би вежбали
нове кореографије, да би се дружили и не
на крају да би се на обали Дунава
одморили.
Од 18. до 23. августа, чланови КУД-а
“Стенка
Љупкова”
боравили су
у Српском
културном
центру
„Свети Сава“
у Базјашу и
том приликом
су под
упутством
уметничког
руководиоца
КУД-а
Славке
Думитровић,
обрадили и
увежбали
неколико
сплетова српских народних игара из
Дунавске клисуре и Пољадије и са ширег
подручја Србије.
Боравак у Базјашу пружио је
Љупковчанима прилику да се упознају са
историјском прошлошћу српских светиња са
леве обале Дунава и Нере, али и могућност
да у међусобном дружењу лепо и корисно
проведу незаборавне тренутке. Предивни
крајолици пољадијског слива Нере и
клисурско кршевито поднебље са тамошњим
Подунављем били су прилика за
организовање краћих путовања по суседним
насељима и њиховој ужој околини, а шетње
Дунавом чамцима локалних аласа и уживање
у изласцима и заласцима сунца на обали
велике реке, били су и остали и за
љупковачке уметнике-аматере, баш као и за
њихове вршњаке из суседне Свинице који су
у базјашком културном центру пре њих
боравили, доживљаји за памћење.
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По речима Живе Удулија, председника
Савеза Срба у Љупкови, Базјаш је за
чланове КУД-а „Стенка Љупкова“ послужио
као „одскочна даска“ за њихова наступања
на овогодишњим фестивалским сценама и
културно-уметничким приредбама у Бањи
Херкулес, Темишвару и Решици, са којих ће,
надају се, понети вредне награде и
признања.
У периоду
између 25. и
31. августа у
просторијама
СКЦ у
Базјашу
затекли смо
чланове
културноуметничког
друштва
„Коло“ из
Арад Гаја,
односно
групу од
педесетак
младића и
девојака
подељених у три групе, који су за седам
дана свакодневно вредно радили на
дотеривању старих и припремању нових
кореографија. Уметнички руководилац
арадгајског фолклорног друштва Дарко
Воштинар похвалио је све чланове друштва,
који су свакодневно вежбали два пута
дневно по четири сата. Са женском
вокалном групом радила је Роксана Сучиу, а
оркестар са соло певачима увежбавали су и
учили српске народне песме. Нове
пристигле чланове помагали су старији и
искусни чланови друштва, како би што брже
и боље савладали кораке који сачињавају
кореографије са којима ће се арадгајско
културно-уметничко друштво представити на
предстојећим манифестацијама и
фестивалима током септембра и октобра
месеца. Прву прилику да прикажу увежбане
кореографије имали су за време одржавања
овогодишњег петнаестог издања Фестивала
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смокви, који се одржао у Свиници, 30.
августа.
На повратку Арадгајчани су посетили
водопад Бигар, где су уживали у лепотама
природног објекта.
Прелепу недељу дана у Кампу обичаја и
фолклора у Српском културном центру
„Свети Сава“
у Базјашу
провели су
девојке и
младићи,
чланови
КУД-а „Свети
Никола“ из
Дињаша, где
су
увежбавали
и
припремали
нове
кореографије.
Свакодневно
су чланови овог нашег друштва у периоду
између 31. августа и 7. септембра редовно
вежбали у просторијама припремљеним за
одржавање проба. Дневно су пре и после
подне млади Дињашани стрпљиво учили
нове кораке, сценско држање, затим
неколико народних кола, кореографије и
сплетове сачињене од српских народних
игара. Како сазнајемо од Жељка Тодорова,
уметничког руководиоца, млади чланови
друштва из Дињаша увежбали су кораке
кореографија народних игара из Баната, са
којима ће представљати српску мањину на

предстојећим културно - уметничким
манифестацијама и фестивалима фолклора у
земљи и иностранству.
У четвртак, 4. септембра, чланове
дињашанског културно - уметничког друштва,
посетио је Адријан Мојсеш, потпредседник
ССР за Караш Северин и чланови тима за
Хитне
интервенције
„Семеникул“
Ватрогасне
службе карашсеверинске
жупаније, који
су објаснили
основе
пружања прве
помоћи и
показали
апаратуру
адекватну за
прву помоћ и
хитне
интервенције.
На крају нашег разговора уметнички
руководилац Жељко Тодоров је додао:
“Желим да у име Културно-уметничког
друштва „Свети Никола“ из Дете захвалим
Савезу Срба у Румунији, на њиховом труду
и залагању да нам обезбеде све потребне
услове за рад што поспешује напредак
наших чланова. Због тога наш циљ и јесте
да вас никада не разочарамо и да убудуће
дајемо још више од себе, ради очувања
наше традиције, обичаја и фолклора.“
Горан Гога Пантин
br. 1281/12.09.2014.
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БИЛО JЕДНОМ У АМЕРИЦИ
О Љубици Павловић, мојој баби по мајци,
знао сам само да је рођена у Пожежени,
месту у Банатској клисури на Дунаву у
Румунији, године хиљаду осамсто осамдесет
и неке. Љубицу је у Лековани на обали
језера Ири у Америци, 1918. покосила
шпанска грозница. Иза себе је оставила
мужу, мом деди Луки Лешановићу, седморо
деце. Врелог дана овог лета са Војканом
Деспотовићем, музичарем из Београда, који
има породичну кућу у Белобрешки, био сам
пошао у Пожежену у намери да сазнам
нешто више о Љубици, да пронађем можда
крштеницу...
Свештеник у
Пожежени, Душко
Кључар, рекао је
да он чува старе
књиге крштених,
па можемо да
потражимо жељене
податке...
Међутим, успут
нам се десио
малер. Пукла нам
је гума на
километар до
Пожежене.
Испоставило се
да нам је
дизалица лоша, а
резерни точак
сумњив... Позвали смо у помоћ познаника
Миладина Симоновића из Белобрешке.
Време је измицало... Свештеник Кључар није
могао да нас чека: морао је на богослужење
у Белобрешку, па нам је само у пролазу
махнуо из аутомобила: „У порти вас чека
црквењак“!...
После пола сата стојали смо испред
олтара у храму Светог арханђела Михаила у
Пожежени. Царске двери, Богородица,
Спаситељ, Распеће... Да ли је, можда, пре
120 година, исте ове иконе посматрала тада
млађана Љубица Павловић? – пролазило ми
је кроз главу... Првих година XX века то
сеоско девојче је напустило Клисуру, нашла
се у Београду. Упознала је споменутог Луку,
који је као мајстор шлосер радио у
Вајфертовој пивари. Почели су да живе и
рађају децу. Тада је било у моди „да се иде
у Нови свет“. Тако се и Лука упустио у
одисеју: већ се 1909. нашао у луци у
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Бремену. Лађом „Кајзер Вилхем Велики“
пошао је 13. јула те године у Нови свет.
Чекали су га облакодери Њујорка, Кип
слободе, карантин на острву Елис – капији
наде за милионе имиграната, – као оно мали
Вито из Корлеонеа у филму „Кум“. Са Елиса
– правац Аљаска! На северном Пацифику
Лука, сада Луис, радио је с рибарима.
Причао је о страшној хладноћи. „Пљунем, на
земљу падне ледена куглица“! У земљи
снега виђао је свакојаке пустолове, трагаче
за златом, праве Ескиме, и Индијанце из
племена Псећа ребра и Пробушени носеви.
Кад је напунио
буђелар зеленим
доларима, вратио
се у Сервију по
жену и децу.
Отпутовао је
назад, а нешто
касније, Љубица је
са ћеркама
Милицом, Јеленом
и Олгом отишла у
Трст. Брод „Марта
Вашингтон“
испловио је из
тршћанске луке
пут Атлантика 24.
октобра 1911.
Шест месеци пре
пропасти
„Титаника“... У Америци су живели у
Лековани на језеру Ири, Чефилду, Герију... У
Детроиту је Лука као врсни мајстор добио
посао у фабрици аутомобила код чувеног
Хенрија Форда. То је био почетак златног
доба аутомобила, филма, бокса. На
фотографији из Чефилда види се да су већ
имали ауто „форд“ – „модел Т“... Њихов
филм „Било једном у Америци“ могао би да
се одмотава без краја и конца...
Испоставило се да свештеник Кључар у
Пожежени има црквене књиге рођених само
од 1906. године. Срећом, постоји свемогући
Гугл. Нашли смо бродске карте, чак и
фотографију моје бабе Љубице са
споменуте три кћерке, можда снимљене баш
на острву Елис? Кад је стигла у Америку
Љубица је имала 27 година. Дакле: рођена
је у Пожежени 1884...
Богдан Ибрајтер
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КАПИJЕ ЗА ИЗЛОЖБУ
Путујући уз Дунав селима Банатске
клисуре у Румунији запазио сам да су куће
збијене једна уз другу и да све имају дрвене
ајнфорт капије. „Куће су нам залепљене
једна за другу, како је већ диктирало
неимарско начело уског приобаља Дунава и
брда и планина“, изнео ми је просветни
радник и публициста Цветко Крстић из
Белобрешке. Тристо кућа – толико
различитих дрвених капија. Резбарија,
лајсне, ромбоиди, флорални изрези,
барељефи, чак и стилизоване птице –
голубице и
мудре сове...
Јако су
ретке
комбинације
гвожђа и
украсног
стакла.
Понегде су
на капији
јелени, као
на капији
Миладина
Симоновића
у
Белобрешки:
два рогата
упарена
јелена у
скоку између
три зелене
јеле...
Понешто о неимарима тих капија
казивао ми је песник Никола Нешић из
клисурског села Мачевића. Николу сам
затекао у постељи. Баш се био вратио из
Решица, где је, у болници, оперисан. Жалио
се да се од дугог лежања, на леђима,
„проглодао до костију, живе ране има“... .
– Предање каже да су наши стари
овамо од Овчег Поља. Неких дванаест
породица. Прво су се настанили уз Дунав,
вода их је плавила, па су побегли у брда.
Овде, поред Дунава, увек се учио и говорио
српски језик... Што се ајнфорт капија тиче,
правили су их разни мајстори. Зато и не
личе једна на другу. У Мачевићу су капије
радили Станковићи. Била су овде два
даровита брата. Васа и Душан Станковић из
овчарске породице. Као деца нису долазили
у село. Расли су и живели на салашу, поред

оца, код оваца. Салаш је био осам
километара од села. Налазио се у брду, на
месту које се зове Липа Пољана. Нису
ишли у школу, па нит’ су познавали слова,
нит цифре и рачунске радње. Још као деца
Васа и Душан су код оваца бритвама увек
нешто дељали, шарали прутове и штапове,
давали им извесни облик. Потом су почели
да праве вретена, преслице, оклагије, а то
је одлазило на пијацу Мачевића, Пожежене,
Молдаве. Кад су се замомчили, долазили су
у село само кад су велика славља. Видели
су музичке
инструменте,
па почели
да праве
тамбуре.
Ручно су
направили и
бицикл,
разуме се –
сви делови
били су од
дрвета.
Једном су
се задесили
у кафани,
виде да
цигански
музиканти
свирају
виолине.
Гледају Васа
и Душан инструмент пун извијених линија,
хајд’ да праве виолину. Кад је била пауза,
браћа приђу музикантима, питају од ког
дрвета се праве виолине. „Од јавора и једне
врсте бора“ – казали им Цигани. Васа и
Душан извадили из џепа канап, па мери
виолину. Како нису познавали бројеве,
мерили су делове инструмента и везивали
чворове. Врат, па чвор, корпус, чвор,
кобилица чвор... Рачунали су као древни
јужноамерички народ Инка. Направили и
виолину. После су по селима правили
људима лепе дрвене капије. Те капије су
као коцке од шећера – испричао је Никола
Нешић, песник из Мачевића, села у
Банатској клисури у Румунији...
Богдан Ибрајтер
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ОД ШЕНЂУРЦА ДО КОРДУНА,
БЕЗ ПОВРАТКА
На само километар од манастира Светога
Ђорђа, преко моста, на левој обали реке
Брзаве, налази се, некада чисто српско
село, Шенђурац, у коме сам рођен. Будући
да у селу више никога од ближе родбине
немам, увек свратим на сеоско гробље,
пред сам улаз у село. Ту сате проводим у
„друштву“ неколико генерација мојих сељана,
читајући написе на крстовима и
посматрајући слике умрлих. У мислима ми,
тада, пролазе разни догађаји од пре
седамдесетак година.
Застанем, тако, испред каменог крста
(фото), на коме чистом ћирилицом пише:
“Овде почива Миленко Јовановић, рођен
1922. године, погинуо на Кордуну 1945.
године”. Слика је оскрнављена. У том
тренутку ми на ум падну ликови двојице
момака, исте генерације. Били су нераздвојни другари и угледни омладинци.
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Судбина је хтела да, обојица, у најлепшим
годинама, изгубе своје младе животе на
ратишту у Босни, као добровољци.
Милутин Грујић је у борби нестао и
никада није био идентификован. Миленкова
мајка, Ката, је после рата пронашла гроб
свога сина , и у пролеће 1948. године,
донела посмртне остатке и, по хришћанском
обичају, сахранила их на гробљу у селу у
којем је Миленко Јовановић рођен.
После извесног времена, омладинци из
села су спремили кратак сценарио, и по
свом нахођењу, увежбали представу како је
мајка на Кордуну пронашла гроб свога сина.
Неколико дана пре „изигравања“, како су то
сељани називали, по селу се вест прочула,
па је сала била дупке пуна на дан
представе.
Одједном, лампе петролејке се гасе,
завеса се диже, очи присутних упрте су ка
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бини на којој се једва виде црни гробови,
упаљене свеће, а на једном крсту пише:
“Миленко Јовановић 1922-1945”. Наста
тишина као да нико и не дише. Из позадине,
међу гробовима, полако, згурено хода
старица (мајка Ката), тражећи међу мртвима
свога сина.
Све време чује
се мешовити хор,
у позадини сцене,
тихо и тужно са
песмом насталом
у борби:
На Кордуну
гроб до гроба,
Тражи мајка
сина свога.
Нашла га је, на
гроб клекла
И овако сину
рекла:
„Хајде, сине
дому своме,
Најтеже је срцу
моме.
Отац плаче,
мајка цвили,
Отвори се
гробе мили“.
Гроб се тада
отворио,
Син је мајци
говорио:
„Иди, мајко
дому своме,
Не долази
гробу моме.
Тежа ми је суза
твоја,
Него црна
земља моја.
Иди, мајко, кажи роду,
Да сам пао за слободу“.
Неколико тренутака трајала је тишина, а
затим су присутни, јецајући, са сузама у
очима, погледом тражили мајку Кату, а она

је, у дубоком болу, остала без суза, као да
није желела да се ово сценско евоцирање
заврши. Било је то, заиста, незаборавно
вече које су приредили омладинци малог
српског села, Шенђурца.
Скоро да нема места у Румунији, у којима
су Срби живели, а да понеко од њих није, у
Другом светском
рату, под разним
околностима,
учествовао, па
чак и животом
платио. Само из
Шенђурца, у
Вршачки батаљон
пријавило се
преко четрдесет
добровољаца.
На слици је
мања група
младића у Вршцу
1944. године, с
лева, први ред:
Иван Кнежевић,
Бранко Крњачки,
Ђурица Ђурђев,
Лаза Рашић,
командант,
Босанац
непознато име. У
другом реду, седе:
Ивица Рајков,
Ђурђев Ђурица,
Никола Уверић,
Сима Кнежевић.
По завршетку
рата, неки су се
вратили својим
кућама, већи део
је, до краја
живота, са породицама остао да живи у
Вршцу и околини.
Само се Миленко Јовановић и Милутин
Грујић нису вратили. А биле су им 23 године.
професор Лаза Кнежевић
br. 1281/12.09.2014.
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НЕРЕШЕНО СА ФРАНЦУСКОМ
Фудбалска репрезентација Србије
одиграла је нерешено 1-1 са селекцијом
Француске у пријатељском сусрету
одиграном на стадиону Партизана.
Гости су добро отворили сусрет, у 9‘ Реми
је шутирао поред гола, а у 13‘ повели су
голом Погбе. Након корнера одбрана Србије
је заспала а Погба је неометан погодио
мрежу Стојковића. Србија је повезала своје
редове, у 22‘ после корнера ударац С.
Митровића главом је укротио голман Лорис,
Тошић је два минута касније шутирао преко
гола, а Тадић је у 45‘ после корнера послао
лопту поред гола. Након ударца Кабеле у 46‘
Стојковић је добро интервенисао, баш као и
након шутева Погбе и Ремија у 57‘.
Стојковић се истакао и у 58‘ када је после

контре Кабела остао сам. Бомбу Коларова у
63‘ ухватио је Лорис, у 67‘ Коларов је
запретио из слободног ударца, али је Лорис
опет био на месту, да би у 80‘ из даљине из
слободњака Коларов погодио за 1-1. До
победе Србија је могла у 88‘, Ивановић је
главом послао лопту после корнера, али је
Лорис одбио и уз помоћ стативе сачувао
гол.
У свом првом сусрету на клупи «орлова»,
нови селектор Дик Адвокат указао је
поверење следећем саставу: Стојковић,
Ивановић, С. Митровић, Настасић, Коларов,
З. Тошић, Гудељ (Кузмановић од 61‘), Матић,
Марковић (Љајић од 88‘), Тадић (Ђуричић од
61‘) и Ђорђевић (А. Митровић од 75‘).

НА БРАЗИЛ ЗА ПОЛУФИНАЛЕ
Кошаркашка репрезентација Србије
пласирала се у четвртфинале Светског
првенства које се игра у Шпанији од 30.
августа до 14. септембра.
Први круг такмичења у А групи Срби су
завршили на 4. месту са 2 победе и 3
пораза.
У 1. колу Србија је савладала Египат са
85-64 (21-13, 22-18, 25-12, 17-21), потом је
минимално поражена од Француске са 73-74
(21-20, 21-14, 20-26, 11-14), да би у 3. колу
победила Иран са 83-70 (21-18, 21-20, 25-13,
16-19). Уследила су два пораза од Бразила
73-81 (16-23, 16-25, 32-12, 9-21) и Шпаније
73-89 (20-34, 15-20, 21-17, 17-18).

Табела:
1. Шпанија
5 5 0 440-314 10
2. Бразил
5 4 1 416-333 9
3. Француска
5 3 2 376-357 8
4. Србија
5 2 3 387-378 7
5. Иран
5 1 4 344-406 6
6. Египат
5 0 5 311-486 5
У осмину финала пласирале су се по
четири репрезентације из сваке групе, а
Србија је као четвртопласирана играла са
првопласираним из Б групе, Грчком која је
остварила свих пет победа, и убедљиво је
славила са 90-72 (23-20, 23-22, 18-13, 26-17).
Наредни противник Србије у
четвртфиналу је Бразил.

СЛЕДИ ДРУГИ КРУГ
Одбојкашка репрезентација Србије
пласирала се у други круг такмичења на
Светском првенству које се одржава у
Пољској од 30. августа до 21. септембра.
Након стартног пораза од Пољске 0-3 (1925, 18-25, 18-25) «орлови» су везали четири
победе заузевши друго место у А групи.
Редом су побеђивани Аргентина са 3-1 (2517, 20-25, 25-21, 25-21), Аустралија са 3-1
(25-23, 25-22, 22-25, 25-17), Венецуела са 30 (25-20, 25-17, 25-22) и Камерун 3-1 (25-21,
24-26, 29-27, 25-17).
Табела:
1. Пољска
5
5
0 15-1 15
2. Србија
5
4
1 12-6 12
3. Аргентина
5
3
2 10-6 9
4. Аустралија
5
2
3
7-11 5
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5. Венецуела
5
1
4 5-13 4
6. Камерун
5
0
5 3-15 0
У новоформираној Е групи пласирале су
се четири првопласиране селекције из А и Д
групе са пренетим међусобним резултатима:
Табела:
1. Пољска
3
3
0
9-0 9
2. Француска
3
2
1
8-5 7
3. Србија
3
2
1
6-5 6
4. Иран
3
2
1
7-6 5
5. САД
3
1
2
6-7 4
6. Аргентина
3
1
2
4-6 3
7. Италија
3
1
2
5-8 2
8. Аустралија
3
0
3
1-9 0
Од 10. до 14. септембра Србија ће играти
са Италијом, САД, Француском и Ираном.
Припремио: Јадран Кланица

SPORT
Фудбал. Прва лига
Резултати 5. кола: ФК Брашов – АСА Тргу
Муреш 2-1, Конкордија – Динамо 0-0, Тргу
Жиу – Вииторул Констанца 1-1, Стеауа –
Чеахлау 0-1, ФК Ботошањ – „У“ Клуж 1-0,
Рапид – Астра 0-2, „У“ Крајова – Петролул
0-2, КСМС Јаш – Оцелул Галац 0-0, КФР
Клуж – Медјаш 4-1.
Резултати 6. кола: Медјаш – Тргу Жиу 0-2,
Чеахлау – Конкордија 2-0, Динамо – ФК
Брашов 2-1, Вииторул – Стеауа 0-1, АСА
Тргу Муреш – ФК Ботошањ 2-1, Астра – „У“
Крајова 5-0, Петролул – КФР Клуж 1-2,
Оцелул Галац – Рапид 2-0, „У“ Клуж – КСМС
Јаш 2-0.
На табели воде Астра и Стеауа са по 15
б, а прати их Петролул са 13 б. На
последњем месту је „У“ Крајова са 2 б.

Фудбал. Друга лига

ОДЛИЧАН СТАРТ
ПОЛИТЕХНИКЕ
Минуле суботе је почео шампионат Друге
лиге у обе серије. Темишварска Политехника
је гостовала у Миовењу и головима Белуа и
Барбуца победила са 2-0. Добар старт даје
наду да ће АКС Поли играти главну улогу у
друголигашком друштву и да ће од идуће
јесени играти у Првој лиги.
Остали резултати у другој серији: ФК
Карансебеш – Олимпија Сату Маре 1-0, АФК
Фортуна – Металул Решица 1-2, Панкота Рамнику Валча 1-1, Тарлуђен – ФК Олт 2-1.
ФК Бихор је био слободан.
У 2. колу АКС Поли је тешком муком
дошла до победе, на свом терену, у мечу са
скромном екипом из Тарлуђења. Било је
само 1-0, а гол је постигао ветеран Кану. У
осталим утакмицама друге серије резултати
су били следећи: Рамнику Валча – Миовењ
0-0, Металул Решица – Панкота 2-0, ФК
Бихор Орадеја – Појана Кампина 1-3, ФК
Олт Слатина – ФК Карансебеш 1-1,
Олимпија Сату Маре је била слободна.
Након два одиграна кола на табели воде
Металул Решица и АКС Поли са по 6 б. Без
бодова су Сату Маре и ФК Бихор. У
наредном коли АКС Поли игра у Рамнику
Валчи.

Четврта Д лига

ДЕРБИ ПРИПАО АСУ ПОЛИ
У дербију 6. кола АСУ Поли је убедљиво,
на свом терену, савладао, до овог кола
екипу без изгубљеног бода, Думбравицу са
6-2 и преузео водећу улогу на табели.
Остали резултати: Орцишоара – Мурањ 10, Гатаја – Раковица 1-4, Ђирок – КФР
Темишвар 4-2, Велики Семиклуш – Жомбољ
3-2, Машлок – Ауто Темишвар 2-0, Стара
Бешенова – Шаг 2-0, Фаџет – Рипенсија
Темишвар 0-4, Улбеч – Гирода 0-3.
На табели води АСУ Поли са 18 б, а
следи Думбравица са 15 б.

Међународни фудбал

ГРУПА ЕВРОПСКЕ ЛИГЕ
У Монаку је обављен жреб за састав
група Европске лиге за сезону 2014/2015,
након квалификационих утакмица и плеј-офа.
Група А. Виљареал, Борусија
Менхенгладбах, ФК Цирих и Аполон Лимасол.
Група Б. ФК Копенхаген, ФК Бриж, АК
Торино и ХЈК Хелсинки.
Група Ц. Тотенхам, Бешикташ, Партизан
Београд и Астерас.
Група Д. ФК Салзбург, Селтик, Динамо
Загреб и Астра Ђурђу.
Група Е. ПСВ Ајндховен, Панатинаикос,
Есторил и Динамо Москва.
Група Ф. Интер Милано, Дњепар
Дњепропетровск, Сент Етијен и Карабах.
Група Г. ФК Севиља, Стандард Лијеж,
Фајенорд Ротердам и НК Ријека.
Група Х. Лил, Волсбург, Евертон и ФК
Краснодор.
Група И. Наполи, Спарта Праг, Јанг Бојс,
Слован Братислава.
Група Ж. Динамо Кијев, Стеауа, Рио Аве
и Алборг.
Група К. Фиорентина, ПАОК Солун,
Гингамп и Динамо Минск.
Прве утакмице у групи играју се 18.
септембра, а последње коло 11. децембра.
Две првопласиране екипе у свакој групи
настављају такмичење на пролеће.
Припремио: Србољуб Мишковић
br. 1281/12.09.2014.
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Књига недеље – Двојезично опело
Кад Предраг Деспотовић (1974), „Румун
српске националности/ потписом Србин из
Румуније“ „дође са онога света“, узме
„пушку од речи“ и напуни је речима, па
крене „ у лов на звезде“ не би ли га било
као што га није, „ нико му више не може
наудити“, јер је „усмртио своју смрт“. Улов
од звезда претаче онда озвездан у јетке
стихове и песме оштре као сабља димискија
које никога не остављају
равнодушним. „Чија је
азбука чије
светосавље“, „туђинац
јесам ал не знам коме /
у роду предака ил дому
своме“, „тамо ме нема
овде не постојим“, „до
јуче смо ничији били / а
данас не знамо чији
смо/ крили смо крштено
писмо/ и саме од себе
крили“… набраја.
Одговор је болан –
Србин у расејању. „На
граници између две
земље/ на граници
између две границе/ на
граници између
свепостојећих граница“,
његова мисао је једино
неограничена.
„Једнојезична бар једна
ноћ да ми сване/ да
поверујем како је и мене
било“, жели располућени
песник загледан у
Србију, која се не
оглашава, ћути, док он уместо „белог
кукуруза меље неокруњену ћирилицу“.
Предраг Деспотовић из Белобрешке „ћути
своју тишину“ у Дунавској клисури у Румунији
„где река спорије тече од заборава/ а
камоли матерња реч“. Огласио се у поезији
(чијој пита се и сам) 2010. године књигом „У
осмеху пролазности“, на срећу, штампану у
Новом Милошеву у Србији у издању
Банатског културног центра. Друга књига
„ожиљака душе које ће носити и после
васкресења“ под називом „Двојезично опело“
објављена је у Темишвару 2013. а издавач
је Савез Срба у Румунији који као највећу
драгоценост чува језик праотаца и водену
врпцу Дунава који их спаја и раздваја од
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матице.
Књиге стихова нажалост ретко доспевају
на листу препорука, за њих се читаоци
стидљиво хватају у књижарама и
библиотекама. Овима нисмо одолели, а
препоручујемо их и другима зарад истине да
су наше границе све док се чује српска реч.
Деспотовић у својим безименим песмама у
којима је речима тесно, има завичај
(румунски) као полазну
тачку, али је његова
душа, унутрашње око,
загледано дубоко у две
полутке српства, у сина
свог оца, у знамења
која ће оставити деци,
у нож под јастуком, у
усклађивање векова, у
моје и њихово, у
„Карађорђеву сабљу/ и
Принципов пиштољ“.
Иако од „рођења
прегладнелог старца
носи у себи“, побрао је
на песничком почетку,
као мало ко пре,
мудрост „да не идеш
путем којим сањаш да
се вратиш/ звезде саме
бирају своје сапутнике.“
Верујем искрено да
Предраг Деспотовић,
који „убија речи да оне
не убију њега“, али и
они чији глас преноси,
није туђинац у роду и
језику своме и да ће
браћа преко Дунава, као и овај читалац, и
сваки наредни, чути бол његовог срца у
расејању. И да ће Србија преко водених
граница пружити свој својој деци
заштитничку руку и утеху. За крај ове
препоруке, и апела, песма којој не треба
наслов:
ближи се дан
кад ће и клинови
којима су моје шаке закуцане
и моја стопала закуцана
проходати светом као апостоли
Даница Оташевић, директорка
Градске библиотеке „Владислав
Петковић Дис“ Чачак

^ESTITKE
ТАЊА БОАНЦА
данас, 12.
септембра,
испуњава 9 година.
Драга наша
девојчице, желимо
ти уз твог брата
БОГДАНА путеве
обасуте белим
ружама, здравље,
среће и љубави на
сваком кораку, пуно
лепих снова, успеха
у новој школској
години!
Много вас волимо и љубимо: мама Горда
и тата Рада.

Данас, 12.
септембра, наш
драги
ТОМИСЛАВ
ПЕТРОВИЋ
испуниће 15 година.
За твoј рођендан, да
нам увек будеш
здрав, радостан и
срећан, да будеш уз
нас својом добротом
и племенитошћу, да
у нашем дому будеш и надаље највећа
радост. Твоје постојање је за нас
непроцењиво и нека ти је сваки дан
радост и срећа у животу, а људе да
дарујеш својом лепотом и добротом.
Са пуно љубави: тата Драгослав, мама
Камелија и брат Александар.

12. септембра наша
мила и чила

Драги унуче

ТАЊА МАРИЈА
БОАНЦА

ТОМИСЛАВЕ
ПЕТРОВИЋУ

испуњава 9 година
па јој и овом
приликом желимо
много среће,
радости, здравља,
весеља, да срећно
укорачи у нову
школску годину са
пуном надом и пуно успеха, а твог брата
БОГДАНА волимо и поздрављамо.
Воле те мајка Велинка и бунику Штефан.

Наша драга
ТАЊА БОАНЦА
испуњава 12.
септембра 9 година,
па јој том приликом
желимо пуно среће,
здравља, љубави уз
свог брата БОГДАНА,
да јој радост и осмех
увек лице красе и да
јој живот буде пун
лепих снова и успеха
у новој школској години.
Пуно те волимо и љубимо: бунику Нику,
мајка Делија, тетица Љиљана, Аурел,
Марко, прадеда Бора и прабаба Милева
из Иванде.

срећан ти 15.
рођендан! Твојим
осмехом украсио си
нам живот, твојом
младошћу улепшао си
нам и јаву и сан.
Остани у срцу исти
онај добар и
безбрижан дечак који
нам је живот осветлио
и улепшао 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...
Пуно те воли твоја мака Јулка.

МАРА БАКИЋ
из Чикага
Поводом 75. рођендана
желимо ти све
најлепше. Нека ти
светлост овога дана
обасја душу и испуни је
најдивнијим осећањима. Бог нека ти
сачува све оно што имаш, а подари оно
што немаш, а волиш. Срећан
рођендан!!!
Родбина из Румуније и пријатељи из
Немачке.
br. 1281/12.09.2014.
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OGLASI
РАДИО ТЕМИШВАР

Сваке недеље,
од 15.00 до 16.00 часова,
на 630 килохерца.
Уживо програм на српском језику

БУДИТЕ И ВИ ЧЛАН
СРПСКЕ ЧИТАОНИЦЕ
У дворишту Српске куће (Трг
уједињења бр. 5), налази се Српска
читаоница. Ту ће вас дочекати
библиотекар Ђока Стојанов сваког
понедељка и среде од 11.00 до 19.00
часова, као и уторком, четвртком,
петком од 9.00 до 17.00 часова. Суботом
и недељом Читаоница не ради.

ЧЕСТИТКЕ, ЖЕЉЕ И ПОЗДРАВИ
Телефони:

Шест месеци туге и
бола од када је преминуо наш драги

Слушајте нас и на интернету, на
адреси:
www.radiotimisoara.ro

ДЕЈАН КЛАНИЦА
из Темишвара
родом из Иванде

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
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0256.49.35.45; 0256.49.55.36;
0372.56.10.25; 0372.56.10.35.
Телефон за sms поруке:
0725.737.373.
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Живот без тебе тежак је, време не брише тугу, не умањује
бол. Не доноси заборав, боли као првог
дана. Био си део нас
и остаћеш с најлепшим успоменама које сада јако боле, које ће
нас до последњег даха подсећати на тебе и
твоју доброту. Не постоје речи утехе које би
смањиле тугу и бол, само сећање и понос
што смо те имали.
Хвала ти за све лепе године проведене
поред тебе, вечно ћемо те носити у срцу и
у мислима: уја Драга, ујна Делија, сестрица
Божица и зет Сорин.
Прошло је 10 тужних година од када је
наш непрежаљени и
незаборављени
ЂОКА ПЕТРОВИЋ
из Ченеја
преминуо у 30. години живота. Био је пример поштеног и вредног
домаћина, одан својој
породици, увек спреман
да другима помогне.
Његова племенита душа, доброта и часни живот остаће вечно у нашим успоменама. Вечна му слава и успомена. Миодраг и Родика Ћурушкин.

^ITUQE
Са болом у души подсећамо да пролазе 9,
односно 5 година, од када су преминули наши драги

Седам година од
очију далеко (15. септембра), у души близу,
у причи са нама си, ту
ћеш и остати, драги наш
ДРАГИША
СТЕФАНОВИЋ
родом из Пожежене

АВАКУМ БРАЦА и ЂУЛИНКА РАЈИН
из Српског Семартона
Још увек вас има у нашим сећањима, успоменама и причама. Само вас нема тамо
где би нам били најпотребнији, нема вас међу нама у животу. Живите у нашим мислима
и срцима поштовани, вољени и незаборављени. Време неће моћи избрисати сећање
на вашу неизмерну доброту, племенитост и
поштење. Породица.

Са болом у души подсећамо да ће се 13. септембра навршити тужна година од када је преминула
наша драга и непрежаљена мајка
МЕРКА БЕЛЕНЦАН
из Великог Сенпетра
Чуваћемо у нашим срцима њен драги лик, доброту, неизмерну љубав коју нам је пружала.
Добри људи се упамте по најлепшим особинама и тако нам занавек остају у мислима и
осећањима.
Заувек ожалошћени: унук Мирољуб са супругом Ауриком и праунуци Дејан и Дејана.
Почивај у миру, драга наша!

Са тугом и болом у срцима подсећамо да су
прошле 2 године од када
смо се растали од вољене
и непрежаљене маме
ДРАГЕ КОМЛОШАН
Нећемо је никад заборавити, заувек ожалошћени:
ћерка Душица и зет Ерих.

Наша 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 таквог супруга, оца и деду
који нам је пружао мир, снагу, доброту, срећу, љубав, безбедност и сигурност.
Носе те у срцима и мислима: супруга Мирјана, син Миодраг, ћерка Јадранка, зет Вали
и унук Даријус.

Четири године (10.
септембар) живимо без
драгог супруга и оца
РАДА БАБИЋ
из Темишвара
Твоје име је наш понос, а твој одлазак вечна рана. Дао си нам
сву љубав овог света,
научио нас како да
живимо, волимо, праштамо, будемо јаки без
обзира на све што нам
је живот донео. Нама остаје да се сећамо поштеног и вредног човека, дивног и искреног
супруга и тате.
Жалићемо док смо живи што смо тебе изгубили: супруга Мариоара и син Пера.

Тужно и болно сећање поводом проласка 22 године од када
је преминуо наш драги
ЈОСИФ
МИЛОШЕВИЋ
из Белобрешке
Са тугом у
твоји најмилији.

срцу,
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Пролазе 3 најтужније године од када је
преминуо наш драги

Пролазе 8 година
туге од када је преминуо наш драги

СЛАВОЉУБ
НЕНАДОВ БАЧИКА
родом из Српског
Семартона

ВАСА ГРУБАЧКИ
резервни
потпуковник

Не можемо ти описати 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 породицу као што је волело твоје срце, и нико
није имао бољег сина и брата као што смо
имали ми.
Остаћеш заувек у нашим срцима: мама
Милица и сестра Маца са породицом.
У тузи и болу обавештавамо да је 6. августа, у 85. години живота, преминуо наш драги супруг, отац и брат
МИЛИВОЈ ВОЈА
ШИМИЋ
из Решице
родом из Сараволе
Шестонедељни парастос одржаће се у
недељу, 14. септембра, у Српској православној цркви у Решици.
Ожалошћени: супруга Марија, ћерка Смиљка, сестра Десанка са породицом и браћа
Радован и Саша са породицама.

Присутан си међу
нама и налазимо те у
свакој
успомени,
у
сваком дану који пролази, у свакој сузи која
потече. Недостају нам
твоји савети и твоја
топла реч, благост и доброта и живећеш са
нама и у нама, све док ће бити неког који ће
туговати и чувати успомену на тебе. Твојим
часним животом и искреном заштитом заслужујеш вечну љубав, мир и поштовање.
Заувек ожалошћени: супруга Анастасија,
ћерка Драга, зет Миодраг, унуке Тања и Јулија.
Тужно сећање поводом проласка 8 година
од када је преминуо
наш драги
ВАСА ГРУБАЧКИ
родом из Српског
Семартона
Добри се људи упамте
по
најлепшим
особинама и тако нам
заувек остају у мислима и осећањима. Освојио је за живота кутак вечности у нашој пролазности. Никада те
нећемо заборавити, јер су твоја снага и твој
дух мера нашег памћења и трајања.
Са тугом: синовица Ракила са породицом.

У нежном сећању чувамо успомене на драге родитеље
ДАНИЦА и ЉУБОМИР АМИЖИЋ
из Рудне
који су преминули пре 4 године, односно 35
година.
Живите кроз најлепше успомене и незаборавне тренутке када
смо сви били заједно. Знали сте колико вас волимо али никада
нећете знати са коликом тугом живимо без вас, јер ви сте место
са ког смо потекли... наш први дом.
Са поносом вас вечно чувају: ћерка Милка, зет Костика и унук
Љубиша.
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Акције и манифестације ССР
- септембар 2014. године  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

