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V E S T I
30. ГОДИНА
АРХИЈЕРЕЈСКЕ
СЛУЖБЕ
У Темишвару, 27. и
28. септембра Српска
православна епархија
темишварска обележава јубилеј 30.
годишњицу
архијерејске службе
епископа будимског и
темишварског
Лукијана. У суботу 27.
септембра у 17 часова у Саборној цркви у
Темишвару почиње
бденије, а у 19 часова организује се у Владичанском двору Свечана академија.
Света архијерејска литургија служиће се у
Саборној цркви с почетком у 10 часова.
Љ.П.С.

КУД „СВЕТИ САВА“ ИЗ ВЕЛИКОГ
СЕМИКЛУША У БАТАЊИ
У суботу, 20. септембра, на позив Српске
месне самоуправе, чланови КУД-а “Свети
Сава” из Великог Семиклуша били су гости
града Батања у Мађарској, поводом Дана
српске културе и црквене славе, Мале
Госпојине.

Како сазнајемо од Наталије Мандран,
вође друштва, Семиклушани су прво
посетили лепо опремљену српску школу у
Батањи и постављену изложбу “Јоаким Вујић
и два века српског позоришта”.
У вечерњим сатима, пред многобројном
публиком, у спортској сали играчи су

2

br. 1283/26.09.2014.

одиграли неколико сплетова игара из Баната
и Владичиног Хана у кореографији
Љубомира Вујичина и сплет игара из долине
Нишаве у кореографији Стеве Ристића и
имали запажен успех.
Све је закључено балом и дружењем до
зоре. Љ.П.С.

ПРОЗОР У БУДУЋНОСТ
У БЕЛОБРЕШКИ
У Белобрешки се данас, 26. септембра,
одржава традиционална ђачка манифестација „Прозор у будућност“.
Како сазнајемо од Невене Стефановић,
очекује се учешће ђака од припремног до
четвртог разреда из Соколовца, Ланговета,
Златице, Пожежене, Мачевића, Старе
Молдаве и домаћина из Белобрешке.
Деца ће се такмичити у фудбалу, скакaњу
у џаку, потезању конопца, трчању међу
препрекама, а за свој труд биће награђени
лоптама и дипломама. Љ.П.С.

МЕСЕЦ СРПСКЕ КУЛТУРЕ
У МАЂАРСКОЈ
У Мађарској је у току „Месец српске
културе“ који бројним активностима траје све
до 10. октобра.

Већ пету годину заредом се одржава у
оквиру овог Месеца културе и „Пештански
омнибус“ - сусрет писаца дијаспоре.
Тим поводом ће у периоду од 26. до 28.
септембра у Будимпешти боравити и наши
писци Горан Мракић и Љубинка Перинац
Станков, који ће учествовати у програмима и
књижевним вечерима ове културне
манифестације Срба у Мађарској. Љ.С.

KO BI REKO
УМЕТНОСТ – КАКО ТО НЕПОТРЕБНО ЗВУЧИ!

Пише:
Љубинка
Перинац
Станков

У микросвету дечјих раскрсница и избора, свет се врло рано
дели на „нас“ и „ове друге“. Ко смо то ми, а ко су ови други?
Јесмо ли „ми“ власници једине могуће рационалне истине или
смо „ми“ они који покушавају да разбију ограду шаблонског
начина размишљања и виђења света? А то на одбрамбеном
језику ове прве категорије значи - уљеза треба пребити и
понизити, јер је различит

После двадесет година проведених на
Западу, мој друг, иначе музичар, вратио се у
родни град и пун ентузијазма, у налету
локал-патриотизма са собом повео жену и
сина. Уметничка породица са отвореним
погледима на свет, где би иначе и уписали
дете, него у реномирану темишварску
Гимназију
ликовних
уметности.
Прође тако
годину дана,
тек се малиша
навикао на
нову средину,
кад нашим
општинарима
сине сјајна
идеја да споје
две гимназије,
односно да
преместе
Гимназију
ликовне
уметности у
просторије
Техничког западног колеџа у Темишвару.
Процес незамисливог спајања није остао без
последица...
Док је једног јутра са друштвом на
тераси Трга уједињења испијао кафу,
телефон мог другара је зазвонио. Само
неколико размењених речи и човек се без
поздрава сјури низ улицу. Шта је било?
Сазнали смо касније да су малог „уметника“
старији ђаци Техничког колеџа претукли и
окачили га о чивилук, на општу забаву и
подсмех „техничара“.
Шта кажете? Дечија посла? Не, нимало
нису дечја посла. Без претеривања био је то
сукоб светова.

У микросвету дечјих раскрсница и избора,
свет се врло рано дели на „нас“ и „ове
друге“. Ко смо то ми, а ко су ови други?
Јесмо ли „ми“ власници једине могуће
рационалне истине или смо „ми“ они који
покушавају да разбију ограду шаблонског
начина размишљања и виђења света? А то
на
одбрамбеном
језику ове
прве
категорије
значи - уљеза
треба пребити
и понизити, јер
је различит.
Нажалост,
мутант гимназија споја
лаке
индустрије и
уметности
има и горе
последице од
ђачке
агресивности.
Фото: Алин
Стојановић
Наиме, одлуком општинара,
зграда
Гимназије ликовне уметности ће бити
срушена, да би наводно, центар Темишвара
био проходнији.
Ето нама проветравања... Биће нам
Темишвар и „лепши“ и „проходнији“, а то,
што је зграда део архитектонске националне
баштине, што је део историје и културе свих
нас који смо овде рођени и живимо, то је
већ бајата прича о (не)уметничком звецкању
парама. А сваки покушај приче о
вредностима и историјском значају можемо
окачити и ми... мачку о реп.
Уметност - како то непотребно звучи.
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Вршац: Три дана пили, а за дан се отрезнили
Средином септембра, када почиње берба
у виноградима, широм Србије се организују
бројне светковине у част грожђа и вина. Све
те манифестације су, чини се, направљене
„на исти калуп“, али се једна, ипак,
разликује. „Дани бербе грожђа“ у Вршцу, који
су протеклог викенда одржани 57. пут,
посебни су по томе што имају јединствену
причу, чији је
главник јунак Винко
Лозић, лик кога је
пре више од 170
година измислио
Вршчанин Јован
Стерија Поповић.
Ова вршачка
прича
традиционално
почиње сваког
трећег викенда у
септембру, када
Винко од актуелног
градоначелника
преузима кључеве града и од њега прави
другачији Вршац.
Винко, стари бећар и винопија, и ове
године је организовао за свачији укус
понешто, али је, истина, највише угађао
својој вољи. Тако је традиционално на
избору за мис бербе себи изабрао нову
девојку, осамнаестогодишњу Весну Бугарски
из Бачког Петровог Села, коју је са поносом
провозао фијакером.

- Сви ме питају када ћу се више оженити,
јер имам 172 године, али како да се женим
поред оволике лепоте - шеретски се кицош
обраћао публици, која се непосредно пре
пљуска окупила да испрати 25 карневалских
екипа, међу којима су били и учесници из
Боливије, Словеније и Хрватске.
- Није лако пити и веселити се три дана
без престанка и
истовремено бити
трезвен - поручио је
Винко (глумац
Мирослав Жужић),
враћајући кључеве
града
градоначелнику
Чедомиру
Живковићу.
ГРОЖЂЕ ИЗ
АВИОНА
„ДАНИ бербе
грожђа“ су посебни
и по наградној игри „Грожђе из авиона“, када
пилоти ваздухопловне академије СМАТСА из
авиона, изнад центра града, бацају пакетиће
грожђа, као и по томе што Банатски вински
витешки ред „Свети Теодор“, у духу старих
времена, у своје редове прима по једну
познату личност. Ове године то је био
редитељ Кокан Младеновић.
Ј. Јовановић

Вучић писао Обами: Подржавамо борбу
против исламске државе
Председник Владе Србије Александар
Вучић уручио је амбасадору САД Мајклу
Кирбију писмо
упућено председнику
САД Бараку Обами у
којем се истиче да
Влада Србије
подржава борбу
против Исламске
државе Ирака и
Леванта, да је
спремна да, скромним
средствима којима
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располаже, ту борбу помогне.
Тема састанка била је, како је саопштила
владина канцеларија
за сарадњу са
медијима, ситуација и
односи у региону,
економске реформе и
споразум о
отвореном небу, што
би омогућило летове
наше авио компаније
за САД.

[TA [TAMPA [TAMPA
Скупа аутономија
Упоредо са референдумом у
Шкотској, која је изабрала да
остане у Уједињеном
Краљевству, УДМР је у
Букурешту лансирао свој
пројекат о аутономији Секујске
области. Сходно предлозима
мађарске мањине, Секујска
област би имала свог
председника, своју Владу и
локални Парламент. Мађарски
би постао официјелни језик и
што је изузетно занимљиво,
при запошљавању предност би
имали домаћи житељи. Али,

оно о чему се мало прича, је
финансијска страна проблема.
Јер, када је новац у питању,
такозвана Секујска област
зависи од Букурешта. Какогод
се цифре окретале, регион би
произвео највише 50% од
неопходних средстава за
какво-такво функционисање. И
онда се намеће логично
питање: Коме би послужило
креирање сиромашне енклаве,
створене на етничким
критеријима? Или то ипак није
крајњи циљ мађарског плана.

Аутопут напредује

ВРЕМЕПЛОВ

Храмовна слава
у Мехали
Дана 22. маја у
Мехали је на скроман,
али леп начин,
прослављена храмовна
слава. Литургију су
служили свештеници
Љубомир Филипов и
Стеван Томић, те
јереји Павле Марковић
и Јован Гајер.
31. мај 1945.

Самоуслуга и бифе
Кооперативна мрежа
у Варјашу проширена је
са још две јединице.
Реч је о самоуслузи и
бифеу, које се налазе у
центру села а
опремљене су
савременим
намештајем.
22. август 1975.

Карашевски ђаци
у Шибенику
Радови на аутопуту којим ће Румуни најбрже стићи на Запад
се настављају, на велико задовољство свих грађана наше
земље, посебно Банаћана и Ердељаца. Ако се план испоштује,
у децембру ће траса Надлак – Арад, дуга 39 км, бити
завршена, отприлике у исто време када ће Мађари завршити
своју деоницу Мако – Надлак, 23 км. Користећи модерну
саобраћајницу, која из унутрашњости, пролазећи тик уз
Темишвар, представља директну везу са Будимпештом, возачи
ће раздаљину од престонице Баната до престонице Мађарске,
дугу 290 км, моћи превалити за два, два и по сата.
Превео и приредио: Горан Мишковић

Између 1. и 8. јула
група од двадесетак
ученика и пет
наставника из
Карашева, Клокотића,
Лупака, Водника,
Нермета и Јабалче
боравила је у
Шибенику, на
југословенском дечјем
фестивалу.
20. јул 1990.
br. 1283/26.09.2014.
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INTERVJU
Олга ТОЛМАЧЕВ,
економиста

Лична карта:
Датум и место рођења:
31.10.1957, Београд
Образовање:
Шеста београдска гимназија и
Економски факултет у Београду
Ради као:
координатор набавке и продаје у
„Картонвал“-у
Брачно стање:
удата, син Владимир
Хоби:
путовања, читање књига

СПОМЕНИК СРБИМА У АМАНЕТ
• Госпођа Олга Толмачев (рођена Михајловић) је унука Јанка и Јелисавете
Михајловић, који су 1932. године самоиницијативно подигли споменик у знак
сећања на српске интернирце у арадском логору. Споменик у облику обелиска се и
дан-данас налази на гробљу „Помениреа“ у Араду •
• Рођена сте, живите и радите у
Београду, али Вас корени везују за Србе
у Румунији. На који начин?
По подацима из књиге проте Слободана
Костића „Шематизам православне српске
епархије темишварске у Краљевини Румунији
за 1924. годину“ у Араду је 1920. године
живело 2.124 Срба, а могло их је бити
много, много више да није толико
интернираних страдало за време Великог
рата. Осим староседелаца у Араду је било и
Срба, који су дошли после Првог светског
рата из других крајева. Међу њима је била и
породица Јанка Михајловића, пекара,
печалбара, Србина рођеног 1887. године у
селу Ореовац у Македонском Броду
Бановине Вардарске. Јанко се прво обрео у
Великом Семиклушу где се 1918. године
оженио Јелисаветом Божин, те су крајем
1919. године добили сина Радивоја. Две
године касније продали су пекару једном
семиклушком Немцу и преселили се у Арад
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купивши кућу у улици Доробанц 64. Ту је
Јанко део куће преуредио у пекару, запослио
још два радника и тако је у граду на Моришу
породица Михајловић живела од 1921. до
1930. године. Син Радивоје Михајловић, мој
отац, завршио је четири разреда у српској
Основној школи код учитеља Ђуре
Миланковића.
За време свог живота у Араду, породица
Михајловић је имала прилике да често слуша
потресне приче о колонама Срба који су
одвођени у злогласну Арадску тврђаву и
тако су заложили себи да се и након
дефинитивног одласка у Србију, у Београд,
1932. године врате и подигну споменик од
белог мермера у облику обелиска на гробљу
„Помениреа“, на месту где је некад био
велики дрвени крст. Иако нико од сродника
породица Божин и Михајловић није страдао у
Арадском логору смрти за време Великог
рата Јанко, Јелисавета и Радивоје
Михајловић су желели да интернирани и
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погубљени Срби имају достојно спомен
обележје. Они су на тај узвишени начин
изразили љубав према свом роду и нама,
својим потомцима, оставили у наслеђе да
чувамо успомене и не дозволимо да се ова
света историја српског народа заборави.
• Када сте први пут посетили Румунију?
Било је то пре много година, још док сам
била дете. Ми и даље одржавамо везу са
родбином из Великог Семиклуша и
Темишвара, породицом Обрадов. Пре 12
година сам први пут била позвана у Арад,
да у својству унуке Јанка Михајловића
присуствујем манифестацији „Дани српске
културе“ у оквиру обележавања 300 година
цркве Светих апостола Петра и Павла у
Араду, а тада је било и 70 година како је
подигнут „наш“ споменик. Ја сам врло радо
прихватила позив, јер сам поносна на оно
што је мој деда урадио. Био је то прави
доказ људства и родољубља. И ове године,
када су ме организатори „Дана српске
културе у Араду“ контактирали, била сам
врло срећна да дођем овде и положим
венац на споменик страдалим Србима.

Војводине, Ковина, Панчева, Смедерева,
околине Пожаревца, Београда… У тешким,
нехигијенским условима су радили до
изнемоглости, умирали од заразних болести,
а измучени, изгладнели и поубијани
сахрањивани су на западној страни гробља
„Помениреа“ и већим делом крај саме
тврђаве, поред окуке реке Мориш.
• Шта сте осетили када сте посетили
Арадску тврђаву?
И данас, кад цео свет обележава 100
година од почетка Првог светског рата и
страдања, логор у Арадској тврђави је место
за сећање и изражавање пијетета према
свим знаним и незнаним Србима, жртвама
погрома незапамћених размера. Тај геноцид
над Србима је забележен у књизи „Арадска
тврђава – Аустроугарски логор за
истребљење Срба 1914 – 1918.“ Божидара
Панића, Симе Жаркова, Милоша Кристје и
Андреја Качора из 1994. године, где се
наводи да је од укупно око 15.000
интернираних Срба, њих 4.317 оставило
своје животе на најстрашнији начин управо у
Арадском логору. Одмах после завршетка
Великог рата на гробљу „Помениреа“ је
подигнут велики дрвени крст за око 600
Срба који су ту сахрањени, а сви остали
покопани су без икаквог гробног обележја
поред саме озлоглашене тврђаве. Време и
разне околности су учиниле да и тај дрвени
крст са гробља нестане. Као да је неко хтео
да се избришу и забораве страдања тако
великог броја Срба који
су оставили своје
животе па да им се не
зна ни гроб. Али један
обичан човек то ипак
није дозволио да се
деси. Ради се о мом
деди, пекару Јанку
Михајловићу, који је
подигао споменик од
белог мермера. То је и
данас једино обележје
страдалим у Арадском
логору за време Великог
рата. Као што рекох,
врло се дичим тиме и
увек ћу се радо
одазвати сваком позиву
који долази од Срба у
Румунији.

• Шта сте Ви знали о Араду и шта сте у
међувремену сазнали?
У нашој фамилији је увек била чувана
жива успомена на оно што се догодило у
Првом светском рату. Рекла сам и у свом
обраћању да је Арад одувек словио за
бисер на културној мапи Срба у Поморишју и
Банату. Захваљујући
Сави Текелији и другим
знаменитим арадским
Србима, културни живот
кроз историју био је
богат и вредан
дивљења. С друге
стране, Арад је за Србе
и велико место
страдања током Првог
светског рата. У
Арадској тврђави су
Аустроугарске власти
први пут примениле
модел будућих
озлоглашених логора за
истребљивање. На
принудни рад су
довођени и мучени Срби
свих узраста, од деце,
жена и старих људи, до
заробљених војника
Породица Михајловић на
Српске војске. Довођени
арадском гробљу
су Срби из Босне,

Горан Мракић

br. 1283/26.09.2014.
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ДУХ СРПСКОГ КОЛА У ТЕМИШВАРУ
Српски фолклор је изузетно вредан
сегменат наше историје, наше духовности и
традиције. Богатство народног умећа огледа
се у радости и лепоти песме и игре. Кроз
њих се ствара свест о баштини и српском
начину живота. Зато је „Маратон српског
фолклора“ доживео у Дому културе
студената у Темишвару, 19. септембра, своје
двадесет и прво издање.
На самом старту „Маратона“, који се
одвија под покровитељством Савеза Срба у
Румунији, уз финансијску помоћ Департмана

и искреном приврженошћу Србима, своју
поздравну реч исказао је са сцене Дома
културе студената заменик градоначелника,
Трајан Стоја. Золтан Мароши, заменик
префекта тимишке жупаније, поздравио је у
име ове институције све учеснике
фестивала, публику и организаторе,
истакавши значај оваквих манифестација
припадника разних националних мањина које
живе у тимишкој жупанији и одржавање на
високом нивоу суживота свих припадника
националних заједница. Лазар Манојловић,

КУД „Свети Никола“ Детa
за међуетничке односе Владе Румуније и
Општине града Темишвара у партнерству са
Домом културе студената у Темишвару,
публици и учесницима обратиле су се
угледне личности. Са изузетним надахнућем
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генерални конзул Републике Србије у
Темишвару похвално је говорио о деловању
српске мањине, окупљене око Савеза Срба
у Румунији, на свим пољима културе,
наставе, традиције и духовности у Румунији,
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истакавши да је српска заједница овде
једна од најбоље организованих у расејању
и да то доприноси и јачању веза и сарадње
Србије и Румуније током деценија. У
својству председника Савеза Срба у
Румунији, присутнима се обратио и Огњан

Прво се публици представило КУД „Свети
Никола“ из Дете са кореографијом „Моја
Дика оре на волове“ Сенадина Крстића, под
уметничким руководством Дијане
Татарушану. Основани 2010. године, Дећани
су на Маратону показали да се и у врло

КУД „Извор“ Саравола
Крстић. Захвалио је председник ССР свим
учесницима, њиховим упућивачима,
кореографима, председницима месних
организација Савеза и свим људима добре
воље на уложеном труду да се оснују, одрже
и развију културно-уметничка друштва чак и
у местима где српски живаљ не броји ни
сто-двеста душа. А то само Срби могу,
закључио је г. Крстић.
Марко Аџић, водитељ програма, је
обавестио присутне да ће се те вечери

кратком року могу савладати све тајне
народних игара. За сваку похвалу.
Српско културно-уметничко друштво
„Извор“ из Сараволе, наше најмлађе
друштво, за први наступ на „Маратону“,
припремило је игре из Беле Паланке под
уметничким руководством Радована
Јованова.
И Варјашани су одлучили да не заостану
за осталим местима и у оквиру КУД „Сава
Илић” основали су играчку групу са ђацима

КУД „Сава Илић“ Варјаш
публици представити 17 српских културноуметничких друштава из Румуније и једно из
Србије, да ће наступити преко 400 играча и
инструменталиста, а да ће видети
кореографије српских народних игара из
скоро свих фолклорних зона српског ареала.

тамошње школе. Проф. Нада Ћирић се
заиста потрудила да за кратко време своје
пулене уведе у тајне народних игара. Овога
пута су приказали сплет аутентичних игара
из горњег Баната.
Соколовчани су познати као врсни играчи.
br. 1283/26.09.2014.
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КУД „Соко“ Соколовац
То су доказали и овом приликом
посредством чланова играчке групе КУД
„Соко“, под уметничком управом Маре Горун.
Играчи су извели сплет народних игара из
Пољадије и Централне Србије, под музичком
пратњом Маре Горун, Горана Стефановића и
Адријана Балоја.
Већ шест година културно-уметничко

извело је Игре из Лесковца под уметничким
руководством Марка Бранкова. На
овогодишњем Маратону су дали све од себе
да њихова игра буде запажена и аплаузима
награђена.
Из Српског Семартона на Маратон су
дошли чланови играчке дружине „Круна“. Већ
пет година млади Семартонци су све

КУД „Стенка“ Љупкова
друштво „Стенка“ из Љупкове употпуњује
ризницу нашег фолклора. Врло живом игром
и у специфичним ношњама млади
Љупковчани, под уметничким руководством
Живе Удулија, побрали су топле аплаузе
публике извевши Игре из околине Ниша.
КУД „Свети Никола“ из Малог Бечкерека

присутнији на нашим сценама, али и у
матици. Овога пута су под уметничким
руководством Весне Струца Чолаковић и
Миливоја Мишкова извели сплет игара из
Шумадије.
Старомолдавци су прави представници
клисурског фолклора, тако да су се и на

КУД „Свети Никола“ Мали Бечкерек
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КУД „Круна“ Српски Семартон
овом Маратону представили у оригиналним
ношњама специфичним за њихов крај,
сплетом српских игара из Дунавске клисуре
у кореографији Саве Константиновића.

су за овогодишње издање Маратона
припремили Шопске игре и „Бугарку“, а
одиграли су и једну игру на познату тему
„Вртлог“ Дејана Петровића, у кореографији

КУД „Стара Молдава“ Стара Молдава
Из Радимне је дошло наше једино
друштво које је посетило Косово и Метохију,
„Свети Никола“. Као и ранијих година,
Радимци воле да изненаде публику, тако да

Томислава Поповића.
Дињаш је одувек био расадник
талентованих играча, певача, свирача али и
глумаца-аматера. Међу првима су, на

КУД „Свети Никола“ Радимна
br. 1283/26.09.2014.
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КУД „Свети Никола“ Дињаш
иницијативу просветних радника и старих
играча из Дињаша 2001. године, обновили
културну активност. КУД „Свети Никола“ из
Дињаша наступило је у Дому студената са
кореографијом аутентичних игара из
Дињаша, Милосава Татарића, „Било је, биће
и остаће“, а уметнички руководилац
Дињашана је Жељко Тодоров.
Српско културно-уметничко друштво
„Михајло Aндрејевић“ из Петровог Села је
редован учесник наших смотри и фестивала,

источне Србије. Чланови једног од наших
најстаријих друштава су се под управом
Живице Балача приказали публици Шопским
играма.
КУД „Свети Ђорђе“ из Станчева спада у
ред бројнијих играчких дружина упркос
чињеници што ово село нема ни две
стотине српских душа. Но, то није препрека
да се око друштва окупи велики број младих
и под упутством Душана Миладинова
обогаћује свој репертоар сваке сезоне.

СКУД „Михајло Андрејевић“ Петрово Село
а чест је гост и бројних сцена широм
матичне Србије. На минулом Маратону
извели су Игре из Пирота у кореографији
Миодрага Илина. СКУД „Михајло Андрејевић“
одликује веома жива и брза игра, као и
складан склоп целог наступа. Много им
помаже Јоца Гајесков, родом из Петровог
села, који живи и ради у Аустралији.
Из нашег најудаљенијег села са обале
Дунава, из Свинице, дошли су чланови КУД
„Дунав“ да нам дочарају све лепоте игара из
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Овога пута су на фестивал дошли са играма
из Шумадије, а музичку пратњу обезбедио је
оркестар проф. Јоце Бугарског.
За КУД „Свети Сава“ из Великог
Семиклуша није потребно много речи.
Годинама ово друштво, са тамбурашким
оркестром, играчима и солистима је међу
најпознатијим у нас, а играчка секција
окупља четрдесетак играча, од најмлађих до
најстаријих. На сцени у Темишвару, под
управом Наталије Мандран, а у кореографији

NA[A TEMA

КУД „Дунав“ Свиница
Стевана Ристића и музичке пратње Гице
Мандрана, Семиклушани су извели Игре из
долине Нишаве.
Председник МО ССР у Арад Гају, Драган

дружину. Неки нису били уверени да ће
успети, с обзиром да овде одавно није било
културне активности. Драган је, међутим,
успео и данас је културно-уметничко

КУД „Свети Ђорђе“ Станчево
Воштинар се прихватио, својевремено, да
оснује у овом арадском предграђу играчку

друштво „Коло“ из Арада прави бисер у
нашем фолклорном покрету. Играма из

КУД „Свети Сава“ Велики Семиклуш
br. 1283/26.09.2014.
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КУД „Коло“ Арад
Београдске Посавине под називом „А ја
ђаво, па га мало дирам“ у кореографији
Љубомира Вујичина и под уметничким
руководством Дарка Воштинара, одлично
су се представили публици и то је знак да
су на добром путу.
КУД „Брзава“ је друштво Општине Решица

прошле године почели су да уче и српске
игре. На Маратону српског фолклора
Решичани су наступили са играма из Баната,
у кореографији Сенадина Крстића и
уметничким руководством Марије Агаке. На
сцени су деловали сигурно, игра им је била
запажена, а по аплаузима се чини да се

КУД „Брзава“ Решица
основано 2011. године и броји двадесет и
четири пара играча. Залагањем Михаја
Степанескуа, градоначелника Решице, од

публици веома допала.
Шта рећи за АКУД „Младост“, друштво
основано 1969. године са бројним освојеним

АКУД „Младост“ Темишвар

14

br. 1283/26.09.2014.

NA[A TEMA

СКУД „Свети Сава“ Кањижа
трофејима на разним фестивалима и
смотрама, са кореографијама на којима би
им позавидели и професионални ансамбли.
То се, наравно, може постићи само радом,
трудом и вољом младих Срба са ових
простора да постигну што више. Сенадин и
Сретко Крстић, у својству уметничких
руководилаца, труде се да се стигне до
савршенства, а када се у потпуности
испоштује музичка замисао концерт мајстора Наде Петров, онда је успех
загарантован. На Маратону, Младосташи су
се представили играма из Јужне Србије.
Из блиског нам српског дела Баната, у

овогодишњи Маратон српског фолклора у
Темишвару.
Након приредбе, која је трајала више од
три сата, уследило је дружење до касно у
ноћ у ресторану “Трио Евентс”. Наравно,
игре и песме нису изостале, а ни добро
расположење, за које су се побринули
солисткиња Русмаринка Мела Јаношевић уз
пратњу врсних инструменталиста Марка
Табана, Радета Шаце Стојановића и
Драгослава Гаге Станојевића, као и оркестар
„ОК Бенд“ из Темишвара, састављен од
младих музичара: Марка Бандуа и Бојана
Лазарова на хармоници, Себастијана Струце

Темишвару су те вечери Маратон српског
фолклора закључили чланови Српског
аматерског културно-уметничког друштва
„Свети Сава” из Кањиже. У кореографији
Љубомира Вујичина и под уметничким
руководством Душана Бајића, млади
Кањижани су се представили публици у сали
Дома студената Играма из Пчиње под
називом „Што ми је мерак“. Лепотом ношње
и уиграним сплетовима игара наше банатске
комшије из Србије закључиле су

на оргуљама и Саше Панића на бубњевима.
На дружењу су председник Огњан Крстић,
са потпредседницима Славољубом Аднађом,
Драганом Воштинаром и секретаром ССР
Златиборком Марков поделили захвалнице
свим учесницима Маратона српског
фолклора.
Био је ово још један догађај за памћење,
који показује дух и слух српског народа.
Горан Гога Пантин
br. 1283/26.09.2014.
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OD PETKA DO PETKA
ДЕЋАНИ У ВРШЦУ
НА ГРОЖЂЕБАЛУ
Други пут заредом Дећани су учествовали
у Вршцу на Грожђебалу.
У недељу 21. септембра, с почетком у 12

такмичење „Котлић и роштиљ“ где су представљени плодови јесени и кулинарски
специјалитети.
Учествовао је 21 тим, а МО ССР у Дети
је имало своје представнике на овом такмичењу. Њих је предводио Аврам Данијел, а
били су проглашени
за најмлађу екипу
такмичара. На
њиховом су се
штанду нашле
пуњене паприке са
сосом од парадајза
и милерамом, са
сувим месом, све то
кувано у два
котлића. Српска
трпеза у Дети била
је богата, са доста
сезонског воћа и
поврћа, ракијом и
вином.
Преко 200
пуњених паприка
освојило је и по
укусу и по изгледу
жири, тако да су МО
ССР у Дети освојили
на овом такмичењу

часова, КУД „Свети
Никола“ из Дете под
вођством Дијане
Татарушану било је
део параде ношњи и
карневала Грожђебала,
представљајући се
пред Општином
Вршац, и пред
хотелом „Србија“ где
су одиграли сплет
игара из Срема у
кореографији
Милорада Лонића и
поставци Огњана
Крстића – „На крај, на
крај моја мобо“.
Због кише и лошег
времена фестивал ,где
је требало да уз још
десет друштава
учествују и чланови
КУД „Свети Никола“ из
Дете, није одржан.
Љ.П.С.

КУЛИНАРСКО ТАКМИЧЕЊЕ
У ДЕТИ
Како сазнајемо од Дијане Татарушану, у
Дети је 20. септембра одржано кулинарско
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прво место.
Све је зачињено песмом и игром, јер је
средња група играча КУД „Свети Никола“ на
сцени извела игру из Груже и побрала
највише аплауза. Љ.П.С.

ARADSKE HRONIKE

ФЕСТИВАЛ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
У Араду се прошле недеље организовало
девето издање Фестивала националних
мањина, манифестација која је у граду на
Моришу прерасла у лепу традицију. У
четвртак, 18. септембра, у свечаној дворани
„Фердинанд“
Општине
града, био је
организован
симпозијум
намењен
мањинцима,
под насловом
„Допринос
националних
мањина
културном
наслеђу
града“.
„Арад је
увек био
мултикултурална
средина и
живи пример
да људи различитог етничког порекла могу
живети у миру и слози. Увек се радо
одазивам
позивима који
долазе из овог
града
помирења, којег
можемо
сматрати
правом
престоницом
мултикултурализма“, рекао је
Лазло Шурјан,
председник
Покрета Карта
21. за помирење међу
народима и
бивши
потпредседник Европског Парламента.
Присутнима су се у наставку поздравним
речима обратили Огњан Крстић, председник
ССР и Ђорђе Хлеба, потпредседник
Удружења Украјинаца у Румунији.
Симпозијуму су присуствовали и званичници
из збратимљених градова, Ђуле, Зрењанина

и Прага. Водитељ збивања, универзитетски
професор Корнелију Падуреан, редом је
прозвао представнике Бугара, Мађара,
Јевреја, Немаца и Словака да представе
своје радове о животу и историји својих
заједница.
Божидар
Панић, у име
арадске
подружнице
ССР, прочитао
је свој рад
„Српска
заједница у
Араду –
прошлост,
садашњост и
будућност“.
Сутрадан, у
петак, 19.
септембра,
била је
организована
парада
народних ношњи, између зграде Општине
града и позоришта, до сцене на Тргу
Еминеску.
Пролазници и
љубитељи
фолклора су
имали прилике
да се упознају
са обичајима,
кухињом и
народним
играма
националних
мањина. Српску
заједницу су и
овог пута
представили
чланови
културноуметничког
друштва „Коло“, предвођени Драганом
Воштинаром, који су извели неколико
сплетова народних игара.
Организатори фестивала су желели да на
овај начин помогну Араду да добије титулу
европске престонице културе.
Горан Мракић
br. 1283/26.09.2014.
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PRAVOSLAVQE
Свети Николај Српски

Крстовдан
Овога дана празнују се два догађаја у
вези са часним Крстом Христовим: прво
проналазак часног Крста на Голготи, и друго
повратак часног Крста из Персије опет у
Јерусалим. Обилазећи Свету Земљу св.
царица Јелена намисли да потражи часни
Крст Христов. Неки старац Јеврејин, по
имену Јуда, једини знаде
место где се Крст нахођаше,
па присиљен од царице
изјави, да је Крст закопан
под храмом Венериним, кога
подиже на Голготи цар
Адријан. Царица нареди, те
порушише тај идолски храм,
па копајући у дубину нађоше
три крста. Док царица беше
у недоумици, како да
распозна Крст Христов,
пролажаше мимо тога места
пратња са мртвацем. Тада
патријарх Макарије рече, да
мећу на мртваца редом
један по један крст. Када
метнуше први и други крст,
мртвац лежаше
непромењено. А када ставише на њ трећи
крст, мртвац оживе. По томе познаше, да је
то часни и животворни Крст Христов.
Метнуше га по том и на једну болесну жену,
и жена оздрави. Тада патријарх уздиже крст,
да га сав народ види, а народ са сузама
певаше: Господе помилуј! Царица Јелена
направи ковчег од сребра и положи у њ
часни Крст. Доцније цар Хозрој освојивши
Јерусалим, одведе многи народ у ропство и
однесе Крст Господњи у Персију. У Персији
Крст је лежао 14 година. 628. год. цар грчки
Ираклије победи Хозроја и са славом
поврати Крст у Јерусалим. Ушавши у град
цар Ираклије ношаше Крст на својим
леђима. Но наједанпут стаде цар и не
могаше ни корака крочити. Патријарх
Захарија виде ангела, који спречаваше цару
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да у раскошном царском оделу иде под
Крстом и то по оном путу по коме је Господ,
бос и понижен, ходио. То виђење објави
патријарх цару. Тада се цар свуче, па у
бедној одећи и босоног узе Крст, изнесе га
на Голготу, и положи у храм Васкрсења, на
радост и утеху целог хришћанског света.
Расуђивање
Као што се свећа од
свеће пали, тако и добро
дело од доброга дела. Неки
Патриције хтеде поклонити
цркви један златан крст, па
позва младог и искусног
златара, даде му много
злато на меру и поручи му,
да изради крст какав он
жељаше. Сиромашни
кујунџија видећи колику
жртву чини Патриције ради
душе своје, разгоре се срцем
према Богу, па се реши, те и
он додаде оној гомили злата
Патрицијевог својих десет
златника. Када крст би готов, Патриције
измери крст, и нађе, да је тежи од онога
злата што он даде младићу. И одмах стаде
да кара младића као лопова, подозревајући
га, да је утајио нешто од његовог злата, и на
место утајеног злата метнуо неки други
тежак метал. Када младић виде Патриција
јаросна, он му онда исповеди своје дело.
„Приложих, рече, и ја од мога злата, као она
удовица две лепте, да бих примио с тобом
награду од Христа.” Чувши ово Патриције
разнежи се срцем и рече честитом младићу:
„од данас те узимам као свога сина и
наследника целог мог имања”.
Припремио је протојереј-ставрофор
др Бранислав Станковић

POLITI^KA HRONIKA

У БОЈ, У БОЈ, ЗА НАРОД СВОЈ!
Пише:
Србољуб
Мишковић

Најновији резултати истраживања јавног мњења по питању
шанси кандидата за председничку фотељу, казују да би Виктор
Понта у другом кругу, са 57 процената, победио Клауса Јоханиса,
који би освојио 43 процента гласова

Нема тог политичара на свету, а утолико
више у нашој земљи, који неће тврдити свим
срцем и најодговорније, у моменту када се
кандидује за неку функцију у државним
органима, од општинског одборника до
сенатора или председника државе, да то
чини једино да би помогао свом народу,
својој заједници. Нико неће поменути, а и
како би, да ће функцију користити само у
личном интересу, за сопствени просперитет
и бољи живот породице. Наравно, народу је
ваздан сервирана сасвим друга прича.
Грађанима и бирачима не преостаје ништа
друго до да поверују у речи и обећања
политичара...
Тако је било и биће, мада смо данас
сведоци покушаја неких политичара да
покажу како могу и желе, бар што се тиче
румунске политике, да из темеља измене
све што је у задњих 25 година било лоше по
румунски народ, по румунску привреду и
живот уопште. Такве намере (нећемо
користити синтагму „обећања“) имају сви
кандидати за председничку фотељу крајем
јесени о.г. Исто је било и свих минулих
предизборних кампања, од децембра 1989.
И шта смо доживели и преживели, знате и
сами. Од првих дана „праве демократије“,
од почетка 1990. до данас, преко 7 милиона
тадашњих сведока у... боље сутра,
благостање и правну државу, све то није
доживело.
Сада је у јеку нова предизборна кампања
за будућег председника државе и уједно
прилика да се кандидати пред народом
покажу у „правом светлу“. Минуле суботе то
је учинио Виктор Понта, у овом тренутку
премијер Румуније и председник Социјалдемократске странке. Учинио је то управо
на свој 42. рођендан и пред 70.000 својих
присталица (можда и неколико милиона
телевизијских посматрача) на највећем
стадиону у земљи, у Букурешту. Челници
регионалних и локалних организација ПСД из
целе Румуније, чланови партије, симпатизери
итд. дошли су на митинг какав није виђен у
задњих 25 година на овим просторима.
Преко хиљаду аутобуса је кренуло из свих

крајева земље да би довезли „навијаче“ на
стадион. Све је било припремљено по
„америчком“ сценарију, кажу познаваоци
прилика, али сам склон рећи да је некада и
у нас тако нешто виђено. Но, нећемо о
режији већ о садржају онога што је кандидат
левице рекао у свом получасовном
„дискурсу“.
Неколико идеја се могло „назрети“ већ од
првих реченица. Пре свега Виктор Понта,
уверен да ће постићи победу 16. новембра,
жели једноумље код румунских грађана у
свему и свачему, жели уједињење свих
Румуна (можда и оних са леве обале Прута)
да би се заједничким снагама постигло све
оно што је „промашено“ минулих 25 година.
Истовремено, премијер жели свим срцем да
Румуни буду поносни на своју земљу, на
свој народ, на своје успехе. Речи
„уједињење“ и „понос“ Виктор Понта је
поновио небројано пута као основу идеје да
ће ускоро доћи време када Румуни неће
тражити „срећу“ на све четири стране света,
већ на Подунавско-карпатским просторима.
Као будући председник, Виктор Понта жели
да буде сасвим супротно од онога што је
био Трајан Басеску, а коначну победу ће
сматрати тек за пет година, када му неће
замерити ни присталице, ни опозиција за
оно што је урадио у свом мандату.
Наравно, ништа није поменуо Виктор
Понта о напретку привреде, друштвеног
живота, инфраструктуре и слично. За то ће
бити одговорна Влада која га буде
наследила, а можда и сама партија чији је
челник већ неколико година. Можда, по
неким проценама, статус кандидата левице
за Котрочењ Понта и није заслужио толико
својим успесима у току две и по године као
премијер, јер тих успеха баш и није било,
колико упорном борбом против свог највећег
непријатеља, Трајана Басескуа, знајући да
то „пали“ у народу. Све осим победе на
предстојећим изборима за ПСД и
присталице левице био би прави фијаско.
За Виктора Понту можда и крај политичке
каријере.
br. 1283/26.09.2014.
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Славујева серенада
Има неколико верзија о настанку назива
за село Белобрешка у Банатској клисури.
Село лежи на левој обали Дунава у
Румунији. У залеђу села су округли брегови,
налик поређаним јајима џиновских птица. О
називу тих брегова смо разговарали у кући
Миладина Симоновића, комшије мог
сапутника и домаћина у Белобрешки
Војислава Деспотовића, музичара из
Београда. Као што је на овом месту писано,
Симоновић је инжењер, има лепу библиотеку,
бави се екологијом...
Како сам
сазнао од
саговорника,
Белобрешка је
позната по
ученим
људима.
Готово да нема
куће у селу а
да из ње није
потекло бар
једно
школовано
чељаде. У
селу делује
књижевни
кружок „Жарко
Деспотовић“,
са четрдесетак
чланова и
педесетак
објављених
књига. Све донедавно била је активна и
позоришна дружина, имали су биоскоп. Што
се назива села тиче – Белобрешка би могла
да потиче од топонима „Бели брежак“. Тако
се зове један од голих, бестравних
брегова „који се бели“... Можда и од „белих
бресака“, које су у Белобрешки бројале на
стотине стабала. Око села постоје и
топоними Татарска сеча, Јоцин поток,
Арбуљин рт, Хајдучки кладенац, Бачагајина
ливада, Златни поток, Бућина, па чак и Гаће,
јер пропланак заиста личи на две ногавице
од гаћа. Сваки назив, сваки топоним, има
своју легенду или причу... Код Хајдучког
кладенца био је хајдучки бивак, на Татарској
сечи посечена је нека була, на Златном
потоку Турци су „во времја оно“ испирали
злато...
– Житељи Белобрешке се мало баве
пољопривредом, јер је ораничне земље
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мало. Некада су људи били запослени у
руднику бакра „Минера“. Европска унија је
поставила своје стандарде, па је рудник
2007. затворен. Млади отишли у градове –
Белобрешка данас дели судбину свих села,
не само у Банатској клисури... Некада се
живело од виноградарства и сточарства.
Земљиште благо нагнуто над Дунавом,
богомдано је за винову лозу. Белобрешка је
била позната по црном вину од грожђа
отела. Зрно отела велико к’о воловско око!
Говорило се: „Клисурци црно вино пију, бело
за госте чувају“
– изнео је
Миладин.
– Мој деда
Рада Рајкић
имао је у
Белобрешки
дванаест
хектара узорног
винограда. Све
пелцер –
олтована лоза.
Вино прве
класе. Тако је
било до 1952.
године, када га
је тадашња
власт
прогласила за
кјабура
(кулака), и све
му одузела. Са
осталим богатијим људима послали су га у
полупустињу Бараган. Гулаг... Забили су
кочић у земљу и рекли: „Овде вам је сад
кућа“. Прву годину провели су по
земуницама – испричала је Миладинова
супруга Даница.
На починак сам пошао у кућу
Деспотовића. Кроз дрвене шалоне струјала
је свежина са Дунава са мирисом воде и
шлепова. Из зеленог густиша, изнад
глиненог зида дворишта, где су некада били
виногради, допирао је пој славуја. Тихо ноћи,
славуји су имали концерт. Аријама, чланови
хора су се надметали, цвркутали, звиждали,
извијали. Неуморно све до глуво доба ноћи.
Тада се све умирило... Само један, изгледа
заљубљени славуј, извијао је серенаде
својој драгој. До зоре...
Богдан Ибрајтер

QUDI, GODINE, @IVOT

Сокол и Базјаш
Банатска клисура уз Дунав у југозападној
Румунији представља густо језгро насеља
са српским живљем. Аутомобилом смо
грабили према Белобрешки, а успут се
заустављали у готово сваком селу. Поред
пута, између села Лугомира и Соколовца
или Сокола, су редови старих дудових
стабала окречених у бело. Већ на улазу у
Соколовац – необичан призор: промичу
двоја запрежна кола са коњима, опремљених
комут амовима, уздама и кочијашима.
Сличне слике могу се видети још и у
поморишким
селима, али
тамо на
таљигама још
клокоћу дрвени,
шински точкови.
Ближе обали
Нере, брекће
трактор. Око
огромне гуме
задњег точка
нешто послују
двојица
мештана: Жива
Цулхави и
Костел
Караконџа. И у
овом делу
света, као у
јужном Банату, сваки други човек зове се
Жива. Викнеш на улици „Живо“ – окрене се
бар седморо људи!
– Пук’о точак! Ту смо ми вадили песак...
Из Нере. Кашика нам остала тамо... А пук’о
точак, шта ћеш – говорио је Жива.
„Пук’о точак“ значи – пукла гума. За
гуму овде кажу точак, за багер кашика, а
аутомобил је „машина“. „Пас’те децо, иде
машина“!...
Сад је Жива мобилним звао у селу
мајстора Драгана Дигу – „да дође о’ма и
што хитније. Пук’о нам точак“!...
– У нашем Соколу је рођен чувени
фудбалер Белодедић. Сад у граду поучава
младе фудбалисте... Село наше има на
тристо кућа... Али, полак је празно. Отишла
млађарија за послом у Темишвар, Арад,
Решицу, неки чак на Запад. У Унију. То им
се исплати. Само, о становништву и људима
би требало питати Томислава Стефановића.

Он то зна, био је професор и учитељ у селу
– рекао је Жива.
– Да... То мора знати Томислав –
потврдио је и Караконџа.
На крају села, на насипу Нере, мрка
кобила јабучастих сапи и путасте стражње
ноге, штрпкала је губицом траву. Поред
кобиле, црнпураста деца су се играла
шареним кученцетом. Деца говоре српски:
„Кобила се зове Звезда, а кученце
Шакира“... С друге стране Нере, оне српске,
пасла су два велика стада оваца...
После
Соколовца
били смо
избили на
Дунав. Било је
касно поподне.
На путу за
Белобрешку,
зауставили смо
се још код
манастира
Базјаш са
црквом
Вазнесења
Господњег.
Овај манастир
сматра се
већом
светињом
православних Срба Клисуре. Према предању,
манастир је основао Свети Сава. Бродећи
преко Дунава, светитеља је стигла јака
кошава. „Ал баш зјаш“ – рекао је Свети
Сава ветру. Од тих речи, каже једно од
предања, настао је назив Базјаш. Иначе, у
својој дугогодишњој историји манастир је
више пута паљен, разаран, обнављан...
На води Дунава, међутим, љуљали су се
чамци. Аласи су вадили своје мреже са
уловом. Успут, виђали смо мноштво
излетника – пецароша, са подигнутим
шаторима или камп приколицама на самој
речној обали. Напред су Белобрешка,
Молдава, дунавска стена Бабакај, куле
Голупца, Казан, Ада Кале – потопљена пре
четири и по деценије. Као Атлантида. Тамо
су лета господњег 1804. окончале дахије из
ђачке читанке: Аганлија и Кучук Алија, Мула
Јусуф, Фочић Мехмед–ага...
Богдан Ибрајтер
br. 1283/26.09.2014.
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ПРОСЛАВА У ФЕНЛАКУ
Прошле недеље, 21. септембра,
Фенлачани су прославили своју храмовну
славу Рођење Пресвете Богородице, у
нашем народу познатију, Малу Госпојину.
После литургије и опхода са литијама око
православног храма, Срби из Фенлака,
окупљени у великом броју, присуствовали су
заједно са гостима освећењу и отварању
седишта Месне организације Савеза Срба.
Зграду су подигли верници за време
блаженопочившег пароха фенлачког
протојереја
Саве
Поповића
2013. године.
Овом
значајном
догађају за
српску
заједницу
присуствовали
су Огњан
Крстић,
председник
Савеза Срба
у Румунији,
Клаудија
Богичевић,
посланик,
Николаје
Селеђан, кнез Општине Фенлак, Драган
Воштинар, потпредседник ССР и председник
МО ССР Арад Гај, Миливој Силашки,
председник МО ССР Арад и Томислав
Никић, председник МО ССР Фенлак.
Седиште је освештао протонамесник Душан
Кључар, а овом приликом свечано је
обележена и стогодишњица постојања
месног српског православног хора.
Председник ССР, Огњан Крстић, је доделио
захвалнице за допринос приликом изградње
седишта МО ССР председнику и мештанима
који су дали прилоге. У поподневним
часовима, са почетком у 16 часова,
мештани су заједно са својим гостима из
Арада и Темишвара присуствовали светом
чину резања славског колача.
Чинодејствовали су протонамесник Душан
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Кључар, јереј Миливој Горник и румунски
свештеник из места Петрика Унгур. Појао је
месни српски православни хор, у присуству
овогодишњих кумова, чланова руководства
МО ССР Фенлак, а славску ружу и кумство
за следећу годину је од председника
Томислава Никића преузео вођа хора, Милан
Митров. Весеље се поводом храмовне славе
наставило у порти српске цркве где је
свирао оркестар Весељак из Кикинде. Са
почетком у 20 часова Фенлачани су
организовали
културноуметничку
приредбу у
месном Дому
културе.
Најпријатније
изненађење
је био наступ
ђака српског
одсека ОШ у
Фенлаку, које
је припремила
њихова
учитељица
Загорка
Стана, а под
њеним
упутством
извели су два сплета српских народних
игара. Играчи КУД „Зориле“ из Фенлака
представили су се са две кореографије
сачињене од специфичних румунских
народних игра из Поморишја. Девојке и
младићи, чланови КУД „Коло“ из Арада, о
којем брине вођа друштва Драган Воштинар
извели су две кореографије: Игре из
Лесковца у кореографији Огњана Крстића и
Игре из околине Београда, кореограф
Љубомир Вујичић, под уметничким
руководством Дарка Воштинара.
После приредбе организовани су бал и
игранка, а за добро расположење свих
присутних свирао је оркестар „Весељак“ из
Кикинде.
Миодраг Тодоров

GOSTOVAWA
Госпојински сабор фолклора

СЕНПЕТАРСКЕ ДЕЛИЈЕ У ТРЕБИЊУ
Крајем прошле седмице, од петка 18. до
недеље 21. септембра, чланови КУД „Плави
делија“ из Великог Сенпетра наступали су
на Госпојинском сабору фолклора у Требињу
– Република Српска. Чланове друштва на
гостовању у Требињу предводили су
председник МО ССР Радован Јованов и
потпредседник Борко Јоргован. Позив да
учествују на овогодишњем издању традиције
и фолклора
упутило им
је ГКУД
„Алат“.
Домаћин
наших
Сенпетараца
ГКУД „Алат“
из Требиња
броји готово
500
чланова,
што га чини
најмасовнијим
друштвом у
региону.
Кроз
народне
игре и
песме свог
завичаја
одржавају
традицију и
негују
херцеговачки фолклор. Сенпетарци су за
време боравка у Републици Српској имали
прилику да обиђу неколико културно историјских знаменитости Требиња,
предивну околину и српски манастир
Херцеговачку Грачаницу, на брду Црквина
изнад Требиња. Иначе град Требиње налази
се на самом југу Херцеговине у најјужнијем
делу Републике Српске и Босне и
Херцеговине. Смештен је испод планине
Леотар, у долини реке Требишњице, која
протиче кроз град. За Требиње се каже да
је „град сунца и платана“, економски је и
културни центар регије Источне
Херцеговине, а пошто је од Јадранског мора
удаљен око 19 км, Сенпетарци су имали
прилику да обиђу и посете Дубровник у
Републици Хрватској. У оквиру овогодишњег

Госпојинског сабора фолклора наступили су:
КУД „Плави делија“ из Великог Сенпетра,
КУД „Абрашевић“ из Крагујевца, КУД „Мирко
Срзентић“ из Подгорице, КУД „Владимир
Гаћиновић“ из Билеће и домаћини, чланови
ГКУД „Алат“. Играчи, музичари и певачи су
публици даровали двочасовни културно уметнички програм приликом којег су извели
неколико најатрактивнијих кореографија из
свог
репертоара.
Културно уметничко
друштво
„Плави
делија“ из
Великог
Сенпетра
наступило
је на
фестивалској
сцени у
Требињу са
две
кореографије.
Извођењем
српских
народних
игара из
Баната и
Пирота, под
уметничким
руководством
кореографа Радована Јованова, одушевили
су домаћу публику, која их је наградила
заслуженим аплаузом. Након приредбе
домаћини су организовали заједничко
дружење за све учеснике фестивала
фолклора, а то је била лепа прилика да
Сенпетарци упознају своје вршњаке, да се
друже и успоставе даљу сарадњу. Од Борка
Јоргована смо сазнали да су Сенпетарци
приликом повратка својим кућама посетили
и главни град БиХ, Сарајево, и прошетали
Башчаршијом. А да ово путовање и
представљање српске мањине из Румуније у
Републици Српској протекне у најбољем
реду, побринуо се Савез Срба у Румунији и
Општина Велики Сенпетар.
Миодраг Тодоров
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51. БЕОГРАДСКИ МЕЂУНАРОДНИ
СУСРЕТИ ПИСАЦА
Традиционални Међународни сусрети
писаца у Београду одржани су 51. пут ове
јесени од 16. до 22. септембра.
Међу бројним писцима из Азербејџана,
Белорусије, Велике Британије, Грчке, Ирана,
Италије, Канаде, Немачке, Пољске,
Словачке, Чешке, Турске, нашли су се и
писци из Румуније – Славомир Гвозденовић,
Ђорђе Вултуреску и Лучијан Алексиу.
Сусрети су 16. септембра отворени
гостовањем
српских
писаца са
Косова и
Метохије и
откривањем
бисте
књижевника
Ериха Коша.
Бити ил‘
не бити –
стих или
став?
Другог
дана Сусрета
одржана је
манифестација
Андрићев венац са полагањем венца на
споменик Иви Андрићу. Свечано отварање
Сусрета
одржано је у
Народној
библиотеци
Србије, а
затим су
писци
учествовали
на округлом
столу
поводом 450
година од
рођења
Шекспира
под називом:
Бити ил‘ не
бити – стих
или став?
„Први
светски рат у
књижевности“ била је тема другог округлог
стола, као и „Дневник писца – исповест
века“, поводом двеста година од рођења
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Љермонтова. Истог дана одржане су и две
песничке вечери у Народном позоришту и у
Културном центру Чукарица.
Трећег дана Сусрета гости су посетили
Златибор, Лозницу, Бијељину, Пожаревац и
Крагујевац, а на Златибору је одржан и
Међународни песнички митинг поезије.
Писци су обишли етно село у Сирогојну, а
поподне и Ужичку Пожегу и Цркву у
Прилепцу, где су додељене награде „Печат
кнеза Лазара“
чији су
добитници
Лучијан
Алексиу,
Ђорђе
Вултуреску и
Бранислав
Вељковић.
Овим је
поводом
Лучијан
Алексиу
промовисао и
своју књигу
поезије на
српском
језику:
„Уметност завођења“ у преводу Славомира
Гвозденовића.
У суботу
20.
септембра,
књижевници
из разних
делова света
учествовали
су у
Мрчајевцима
на додели
Повеље
Мораве, чији
је добитник
Милован
Витезовић,
док су 21.
септембра у
Манастиру
Раковица
присуствовали
Четвртом међународном сабору духовне
поезије Раковица 2014.

@IVOT KWIGE
Писци из расејања
Последњег дана Међународних сусрета
књижевника представљено је ново издање
Шумадијских метафора, док је с почетком у
17 часова, 22. септембра, у свечаној сали
„Француске 7“ организовано вече писаца из
расејања.
Пред заиста пуном салом представили су
се те вечери писци из Немачке, Швајцарске,
Хрватске, Француске, Канаде, САД, као и
наши писци из Румуније.
У уводу вечери коју је водио Миљурко
Вукадиновић, секретар УКС, о целокупној
културној активности Срба у Румунији
окупљених око Савеза Срба у Румунији
говорио је Славомир Гвозденовић,
књижевник и главни уредник часописа
„Књижевни живот“.
Љубомир Степанов, директор издаваштва
ССР, представио је издавачку активност, док

је моја маленкост, у својству главног
уредника, говорила о недељнику „Наша реч“.
Своју издавачку активност представио је
и Радомир Батуран, издавач часописа
српске заједнице у Канади - „Људи говоре“.
Присутни писци из расејања читали су
своје песме пред публиком у којој су се
нашли између осталих и Радомир Андрић,
председник УКС, Адам Пуслојић и Предраг
Богдановић Ци.
Били су те вечери са нама и наши
земљаци, иначе данас угледни Београђани,
Бранко Деспотовић, професор у мировини,
музичар Војкан Деспотовић и лекар Љубиша
Ђорђевић.
У пријатном друштву ово кишовито вече
закључило је 51. Међународне сусрете
књижевника у Београду.
Љубинка Перинац Станков

ПРОМОЦИЈА ЗБОРНИКА
„ВРШАЧКА ПОЕТСКА СУСРЕТАЊА“
Прошле суботе, 21. септембра, за
Грожђебал, у Вршцу, граду познатом по вину,
организована су бројна културна и спортска
дешавања.

160 страна и окупља ауторе из Србије,
Републике Српске и Румуније.
У дворани Културног центра у Вршцу, на
промоцију овог зборника дошли су бројни

Једно такво дешавање била је и
промоција зборника „Вршачка поетска
сусретања“ у издању Вршачког књижевног
клуба.
Председник удружења Вршачког
књижевног круга, уједно и састављач ове
антологије, Слободан Ђекић, заступио је у
свом зборнику и неколико наших аутора,
тачније Јаворку Јоргован, Горана Мракића,
Благоја Чоботина, Горана Мишковића и
Љубинку Перинац Станков. Она броји око

аутори који су прочитали по једну своју
песму, афоризме или кратку прозу. Из свог
књижевног опуса тог поподнева у Вршцу
читали су и Јаворка Јоргован, Горан
Мишковић и Љубинка Перинац Станков.
Председник Вршачког књижевног клуба
уручио је на крају Златиборки Марков,
секретару ССР, једну уметничку слику, рад
сликарке Емилије Југа.
Љ.П.С.
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SPORT
ПРВИ БОДОВИ НИШЛИЈА
Резултати и стрелци 6. кола Јелен
Супер лиге:
Раднички Н. – Рад 3-0 (Ђилас 54‘,
Ђорђевић 76‘, Попара 90‘)
Чукарички – Доњи Срем 1-1
(Миросављевић 75‘ - Бељић 45‘
једанаестерац)
Раднички К. – Партизан 0-3 (Шкулетић 10‘
једанаестерац, 17‘, С. Илић 88‘)
ОФК – Вождовац 1-0 (Вуковић 90‘
једанаестерац)
Младост – Борац 2-1 (Езе 30‘, Зоњић 36‘ Ђенић 56‘)
Црвена звезда – Нови Пазар 2-0 (Ракић
14‘, 54‘)
Јагодина – Напредак 1-1 (Леповић 18‘Јаничић 72‘)
Војводина – Спартак 5-2 (Аливодић 17‘,
Гаћиновић 21‘, Полетановић 53‘,
Веселиновић 64‘ једанаестерац, 85‘ Торбица 76‘, Максимовић 87‘)
Табела:
1. Партизан
6 6 0 0
21-4 18
2. Ц. звезда
6 5 1 0
9-0 16
3. Војводина
6 5 0 1
16-6 15
4. ОФК
6 3 2 1
9-8 11
5. Младост
6 3 1 2
8-7 10
6. Спартак
6 3 1 2
6-6 10
7. Чукарички
6 2 3 1
8-6 9
8. Борац
6 2 2 2
6-5 8
9. Доњи Срем
6 2 2 2
4-7 8
10. Нови Пазар
6 2 1 3
7-8 7
11. Рад
6 2 1 3
9-11 7
12. Јагодина
6 1 2 3
7-11 5
13. Раднички К.
6 1 1 4
1-7 4
14. Напредак
6 0 3 3
4-9 3
15. Раднички Н.
6 1 0 5
5-13 3
16. Вождовац
6 0 0 6
2-14 0
У следећем колу, 28. септембра, састају се:
Спартак – Раднички Н.
Напредак – Војводина
Нови Пазар – Јагодина
Борац – Црвена звезда
Вождовац – Младост
Партизан – ОФК
Доњи Срем – Раднички К.
Рад – Чукарички

СРБИЈА ТЕК ДЕВЕТА
Мушка одбојкашка репрезентација Србије
заузела је 9. место на 18. Светском
првенству одржаном у Пољској.
Први круг такмичења у А групи Србија је
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завршила на 2. месту. У 1. колу Србија је
изгубила од Пољске са 0-3 (19-25, 18-25, 1825), а затим је везала четири победе против
Аргентине 3-1 (25-17, 20-25, 25-21, 25-21),
Аустралије 3-1 (25-23, 25-22, 22-25, 25-17),
Венецуеле 3-0 (25-20, 25-17, 25-22) и Камеруна 3-1 (25-21, 24-26, 29-27, 25-17).
Другу фазу такмичења у новоформираној
Е групи Србија је добро започела убедљивом победом над Италијом од 3-0 (25-19,
29-27, 25-22), а потом су уследила три
пораза од САД 1-3 (25-23, 29-31, 17-25, 2125), Француске 1-3 (27-25, 23-25, 23-25, 2025) и Ирана 1-3 (25-27, 25-22, 22-25, 18-25).
Табела Е групе:
1. Француска
7
5
2
19-11 17
2. Пољска
7
6
1
19-8 16
3. Иран
7
5
2
18-11 15
4. САД
7
4
3
17-12 14
5. Србија
7
3
4
12-14
9
6. Аргентина
7
3
4
11-15
8
7. Италија
7
2
5
10-18
5
8. Аустралија
7
0
7
4-21
0
Француска, Пољска и Иран су наставили
такмичење док је Србија освајањем 5. места
у групи завршила учешће на Светском
првенству.
Наког овог неуспеха репрезентације,
селектор Игор Колаковић је поднео оставку.
Колаковић је селектор Србије од 2006.
године, а под његовим стручним руководством Србија је освојила 8 медаља: једну
златну (Европско првенство 2011), три
сребрне (Светска лига 2008. и 2009, Светско првенство 2013. за млађе сениоре) и
четири бронзане (Европско првенство 2007.
и 2013, Светско првенство 2010, Светска
лига 2010).
У полуфиналу Бразил је добио Француску
са 3-2, а Пољска Немачку са 3-1. У сусрету
за 5. место Русија је савладала Иран са 3-0,
бронзану медаљу освојила је Немачка победом над Француском од 3-0, док је злато
припало Пољској која је у финалу савладала
Бразил са 3-1.
Коначан пласман:
Пољска, Бразил, Немачка, Француска,
Русија, Иран, САД, Канада, Србија, Финска,
Аргентина, Куба, Бугарска, Италија, Кина,
Аустралија, Венецуела, Белгија, Кореја,
Мексико, Камерун, Порторико, Тунис, Египат.
Припремио: Јадран Кланица

SPORT
Фудбал, Прва лига

КОЛО ГОСТИЈУ
Три победе и два ремија остварили су
гости у 8. колу. Најважнију победу постигао
је лидер, Стеауа, у Плојешту (3-2).
Резултати: Петролул – Стеауа 2-3, АСА Тргу
Муреш – Рапид 1-0, Медјаш – Вииторул
Констанца 3-1, Конкордија – ФК Ботошањ 33, Галац – КФР Клуж 0-1, Динамо – КСМС
Јаш 1-0, Чеахлау – ФК Брашов 2-2, Астра
Ђурђу – Тргу Жиу 2-1, Универзитет Клуж –
КСУ Крајова 0-2.
На табели води Стеауа са 21 б, следе
КФР Клуж са 19 б и Астра са 18 б. На
зачељу је Јаш са 4 б.
Фудбал, Друга лига

ТЕШКО ДО ПОБЕДЕ
Настављајући поход ка првом месту на
табели и уједно ка Првој лиги, темишварски
друголигаш АКС Поли тешком муком је
савладао, на свом стадиону, ФК Карансебеш
са 2-1 и то головима Белуа и Нануа. Можда
је игра задовољила гледаоце али
ефикасност је „рак рана“ темишварског тима.
На другој страни, трећи банаћански тим у
Другој лиги, Металул Решица, је на стадиону
„Мирча Киву“ савладао госте из Рамнику
Валче са 2-0 и преузео вођство на табели.
Резултати 4. кола у другој серији: Поли –
Карансебеш 2-1, Решица – Р. Валча 2-0,
Олимпија Сату Маре – Панкота 3-1, Слатина
– Кампина 1-1, ФК Бихор – Миовењ 0-1.
Тарлуђен је био слободан. На табели води
Решица са 10 б, следи АКС Поли са 9 б. У
суботу 27. септембра у Решици гостује Поли.
Меч почиње у 11.00 ч.
Фудбал, Трећа лига

У ТВ СЕРИЈИ САМО
НЕРЕШЕНИ РЕЗУЛТАТИ
Ретко се дешава да у једном колу буду
забележени само нерешени резултати. Ипак то
се догодило у 4. колу IV серије.
Резултати: Вииторул Крајова – Турчењ 1-1,
Тргу Жиу II – Мотру 1-1, Филијаш – Минерул
Мехединц 0-0, Вултурул Лугож – Ђармата 0-0,
ФК Хунедоара – Мали Бечкерек 1-1. Себиш –
УТА БД 1-1. Слободан је био Инеу.
На табели води М. Бечкерек са 10 б, а
следе Себиш и Хунедоара са по 8 б. У

наредном колу Лугож гостује у Хунедоари, а
Ђармата у Турн Северину. Бечкерек је
слободан.
Фудбал. Четврта Д лига

ЛИДЕР ИЗГУБИО ПРВЕ
БОДОВЕ
После 7 узастопних победа АСУ Поли је
на свом терену, у 8. колу, играла само
нерешено са Шагом (0-0), али је и даље
остала лидер на табели. Остали резултати
8. кола: Улбеч – Ауто Темишвар 2-2, Машлок
– Жомбољ 1-0, В. Семиклуш – КФР
Темишвар 3-0, Ђирок – Раковица 5-2, Гатаја
– Стара Бешенова 3-5, Фаџет – Мурањ 2-1,
Орцишоара – Думбравица 1-0, Гирода –
Рипенсија Темишвар 0-1.
На табели води АСУ Поли са 22 б, следе
Машлок са 20 б и Рипенсија са 19 б. Ауто је
последњи са 1 б.
Фудбал, Тимишко жупанијско првенство

ВАРЈАШ ПРВИ ЗБОГ
ГОЛ-РАЗЛИКЕ
Резултати 6. кола
Прва серија: Томнатик – Стара Бешенова
II 1-5, Плави делија Сенпетар – Валкањ 0-2,
Карпиниш – Униреа Жомбољ 1-5, Трикоу
Темишвар – АС Карањ 3-1, Црвена звезда
Варјаш – Чанад 2-0, Перјамош – Готлоб 1-0,
Грабац – Велики Комлош 1-1, Мали Бечкерек
II – Сечањ 1-0. На табели воде Варјаш и
Перјамош са по 16 б. Сенпетар је на 12.
месту са 4 б. Неколико сусрета 7. кола:
Чанад – Перјамош, Грабац – Варјаш,
Бешенова – Сенпетар итд.
Друга серија: Билед – Парац 2-1,
Солвентул – АКС Поли II 0-7, Чернетјаз –
Гилад 2-1, Сакалаз – Либлинг 2-2, Моравица
– Сенмијај 7-1, Дета – Банлок 4-1, Ђармата
II – Фењ 3-2, Дињаш – Утвин 1-4. На табели
води Билед са 18 б, а следе Фењ, и
Чернетјаз са по 15 б. Дињаш је на 14. месту
са 4 б. Неколико сусрета 7. кола: Фењ –
Дињаш, Утвин – Билед, Парац – Солвентул
итд.
Трећа серија: Неколико
најинтересантнијих резултата: Лугож II –
Груни 5-0, Болдур – Ђармата Ви 0-2, Нова
Мошница – Драгшина 2-4 итд. На табели
води Лугож II са 18 б, следе Ђармата Ви и
Драгшина са по 15 б.
Припремио: Србољуб Мишковић
br. 1283/26.09.2014.
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VARO[ANI
Трајан МИЛОВАНОВИЋ

ВРЕДНЕ КРОЈАЧКЕ РУКЕ
Централни део Темишвара, некадашњи
стари трговачки кварт недалеко од Трга
уједињења и мала занатска кројачка радња.
У њој за машином шије, кроји и мери Трајан
Миловановић. Наш сународник је родом из
Лесковице, која је смештена поред реке
Нере у карашсеверинској жупанији и припада
Општини Најдаш. За свој родни крај и село
везују га најлепше успомене. „Рођен сам у
паорској
породици 1953.
године. Моја мајка
Кристина је
рођена
Лесковчанка, а
отац Сава се
после женидбе
доселио из
Сушке. Завршио
сам четири
разреда Основне
школе и требало
је да наставим
даље школовање.
Нажалост, због
болести морао
сам да паузирам
и остао сам код куће где је породица
бринула о мом здрављу.“ Присетио се да је
почетком шездесетих година занатлија у
месту било јако мало, једино два мајстора –
сеоских зидара, извесних Зарије и Живе.
Некако у то време, пред опоравак, у кућу
породице Миловановић дошао је један
породични пријатељ и рекао: „Тинко, дај га
мени у Темишвар да ја од њега начиним
кројача! И тако сам ја од 4. априла 1968.
године, са тек испуњених тринаест година
стигао у велики град на обали Бегеја.“ У том
Темишвару изучио је кројачки занат, код
господина Стојичевића, тадашњег познатог
шнајдера и у исто време наставу похађао у
темишварској школској установи УЧЕКОМ.
Брзо је „испекао занат“, завршио гимназију и
ушао у ред тражених кројача и за само
неколико година постао управник једног
кројачког одељења Кооперативе „Прогресул“,
а затим и темишварске Модне куће. После
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1990. године одлучио је да оснује привану
кројачку радњу. А посла је тих година
деведесетих било много у поређењу са
данашњим временима. „Данас се углавном
купује половна - секонд хенд роба, која се
доноси на скраћивање и мање поправке.
Ретко се ко одлучи да сашије одело, сако,
венчаницу или комплет за свечане догађаје.
За оне који примају просечну плату скупо је
да сашију ново
одело, пошто је
понуда готових
производа у
специјализованим
радњама велика
и разноврсна.“
Посматрамо како
се кроји, па мери
и причамо о
свему, па и о
спорту. Чика
Трајан је дуго
професионално
играо фудбал.
Бранио је боје
друголигаша КФРа из Темишвара,
којег су у његово време тренирали познати
фудбалски стручњаци Бекер и Ђиђероне
Манолаке. Играо је у нападу и волео да
„тресе“ мреже противника. Активно се бавио
фудбалом до своје тридесет и пете године,
а после када је копачке окачио о клин,
наставио је да се аматерски бави
тренерским послом. Пред крај каријере,
почетком седамдесетих година, док је играо
за трећелигаша ФК „Минерул“ из Оравице,
упознао је своју супругу Ику, са којом ступа
у брак после одслужења војног рока.
Најсрећнији је када га у маленој кројачкој
радњи посети син са најдражим унуцима. И
на крају нашег разговора испричао нам је да
му велико задовољство представља
боравак у природи, где са пријатељима
проводи по неколико дана на обалама
Тамиша, Бегеја, Нере и Дунава.
Миодраг Тодоров
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Октобра месеца
моји драги
праунуци
ДЕЈАН МИЛОСАВ
прославиће свој 10.
рођендан,
и
ДАРО МИЛОСАВ
свој 5. рођендан!
Прадеда Ђура
Миклош из Фенлака
жели им, из свег
срца, много
здравља, среће и
успеха у животу.

Драга наша
ТИЈАНА ДРАГАН
из Темишвара
На дан 28.
септембра
испунићеш 4 године.
Поводом рођендана
за овај дан и за све
остале дане желимо
ти пуно здравља,
срећан живот и све
оно што живот чини
лепшим.
Срећан ти рођендан!
Нека нам те Бог чува, пуно те волимо:
мама Снежана, тата Богдан, деда
протојереј Мирослав Драган и прадеда
Љубомир из Моноштора.

Најлепше жеље и мисли
поводом Имендана, 30.
септембра

На многаја љета,
живели!

СОФИЈИ ТОМИЋ

Драги младенци
ИВАН КОМЛУШКИ
и
ИВАНА
КОВАЧЕВИЋ
из Кикинде
сјединили су своје
животе 20.
септембра у
Српској Саборној
цркви у ТемишваруГраду. Из свег срца
честитамо
склапање брака и нов почетак на стази
живота. Да би вам срећа у браку била
потпунија, радујте се сваком новом дану
и свим лепим стварима које вас повезују
и обогаћују. Желимо вам да вам
заједнички живот буде проткан
несебичном љубављу, а ваш нови дом
буде испуњен смехом веселе дечице.
Нека вас обасја светлост Божје љубави на
путу живота којим сте одлучили заједно
кренути...
Са пуно љубави: деда Иван, мама Смиља
и тата Владислав из Кикинде.

упућују сестре Љубица
и Драгица, зет Боривој,
брат Ђура са
породицом, синовци
Зоран, Драган, Маргарета, мали Дарко
и Светлана.
Живела, на многаја љета!

У знак дубоког
поштовања поводом
рођендана, 1.
октобра
ЂУРИ ТОМИЋУ
упућују најискреније
честитке, пуно
здравља и лепих тренутака: сестре
Софија, Љубица и Драгица са
породицом.
Живео, на многаја љета!

Поштовани читаоци!
Подсећамо Вас
да читуље и мале огласе можете доставити
у секретаријату редакције до среде у 12.00
часова.
br. 1283/26.09.2014.
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OGLASI
РАДИО ТЕМИШВАР
Сваке недеље,
од 15.00 до 16.00 часова,
на 630 килохерца.
Уживо програм на српском језику
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

У тузи и болу пролази година дана, 26.
септембра, од када је
преминуо наш драги
син и брат
МИОДРАГ
СТЕФАНОВИЋ
из Соколовца
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 док смо
били заједно.
Почивај у миру, а ми ћемо те чувати од
заборава: отац Радован са породицом.
У тузи пролазе 6 недеља од када је преминуо наш драги

Поправљам све врсте
фрижидера и замрзивача по
телефонском
позиву
на
кућну адресу.
Детаљније информације
на телефонe:
0256-44.11.07; 0740-96.72.04.
Павле Спорин
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.
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РАДА ЈЕФТИЋ
Твоје велико срце и
добра душа заслужују
вечно сећање. 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.
Породица Илин: Рада, Крезантина и Србинка
из Варјаша.
Шест тужних недеља од када је преминуо наш драги
РАДА ЈЕФТИЋ
Има нешто што никад неће нестати, а то
су: бол, сећање и лепе успомене које су
остале за тобом. Твоја
доброта, племенитост,
твој драги осмех живи
са нама заувек у свакој нашој причи, сузи и
успомени.
Бићеш у нашим мислима заувек, вољен и
поштован: Тина, Нежа, Клаудију и Еми.

^ITUQE
Са тугом подсећамо да пролазе 40 дана
од када је преминуо
наш
драги
супруг,
отац, свекар, деда и
прадеда
БОРИСЛАВ КРСТИЋ
Сви који су га познавали и поштовали
позвани су на парастос, који ће се одржати у суботу, 27. септембра, после Крстовданске литургије у Српској православној цркви Темишвар-Фабрика.
Ожалошћена породица.

Већ 4 године ниси
више уз нас драги наш

Топлина твоје душе
и доброта твог срца
недостају нам већ 16
година, драги наш
РАДОЈКО БРАНКОВ
Корак за корак кроз
живот са раном у срцу, која никад зарасти
неће. Име твоје нам је
на уснама, лик у мислима, суза у очима.
Почивај у миру!
Твоји најмилији: супруга Наталија, син Дарко
и снаја Ливија.

Тужно и болно, прошло је 20 година, односно 7 година од када су уснули у Господу
наши драги родитељи

МИЛЕТА ЧОБОТИН
а толико нам недостајеш. Утеха нам је
једино у Господа да је
услишио молитве наше и својим човекољубљем твојој души
подарио мир и спокој
у царству свом.
Док нас год буде, живећеш са нама и у нама.
Твоји најмилији.

Десет дугих година
живимо без драгог

ВУКОСАВА и МИЛАН МАКСИМ
родом из Немета
Недовољне су речи да опишу колико нам
недостају, њихов лик, доброта, родитељска
љубав и подршка, остаће заувек у нашим
срцима и мислима.
Хвала вам за све што сте нам пружили и
чинили за нас: ћерке Мара и Горјана, зет
Миодраг, унуке Верослава и Миланка.

РАДИВОЈА ПОПОВА
ЂАЛЕТА
родом из Дињаша
Пошао је у свој вечни дом тихо и полако, као што је и живео,
на благој ватри изгарајући како би нама
пружио што више радовања, племенитости
и доброте. Нама је у
аманет оставио непроцењиве поуке и путоказе којима и данас често корачамо. Он и сада живи у нашим ожалошћеним срцима.
Супруга Дивна са породицом.

Са болом у души обавештавамо да је 22.
септембра, у 78. години живота, преминуо
наш драги супруг и отац
БОГДАН СПОРЈА
родом из Соке
Чуваћемо те у срцу и радо
ћемо се сећати срећних дана
када си био са нама.
Заувек ожалошћена супруга
Верица и ћерка Биљана.

br. 1283/26.09.2014.
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Данас, 26. септембра, навршавају се 6
недеља, од када је, у
45. години живота, преминуо наш драги
МЛАДЕН
МИЛОВАНОВ
родом из Великог
Сенпетра
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.
Са тугом у срцу: Сеја, Бата, Гоца и Жарко.
Септембар месец,
тугом записан, сузом
заливен, када је пре 4
године преминуо наш
драги супруг, отац и
деда
ЉУБОМИР
МИЛИЧИЋ
из Арада
родом из Чанада
27. септембар, црни понедељак, дан када си напустио овај
свет, где анђели те чувају, а среда 29. септембар, дан твоје сахране од када за тобом
жалимо и тугујемо.
Никада те нећемо заборавити: супруга
Радојка, син Долинар, снаја Џилда и унук
Дарко, којег је деда јако волео.

Cа болом у души
подсећамо да пролазе
6 месеци од када је
преминуо наш драги
МИЛАН АЋИМОВАЦ
из Темишвара
родом из Иванде
Нема дана да те не
споменемо, и са тугом
и сузама у очима,
присетимо оних дана
када си ти био међу
нама, када нам је кућа била пуна радости,
љубави, среће.
Био си вредан, частан,
поштен, пун живота, то си све знао да
пренесеш на нас, да нам улепшаш и
олакшаш живот. Заувек ожалошћени: супруга
Дренка, син Сава и Лаура, ћерка Сања, зет
Космин и унука Алексија.
Шестомесечни парастос одржаће се у
суботу, 27. септембра, с почетком у 11.00
часова, у Српској Саборној цркви у ТемишваруГраду.

Дана 27. септембра навршавају се 4
тужне гoдине од када су преминули наши
драги брат и сестра

Пролазе 4 године
од када је преминуо
наш драги чика
ЉУБОМИР
МИЛИЧИЋ
из Арада
родом из Чанада
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 синовац Миле са породицом.
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ГАВРА ЂУРЂЕВ и МЕРИМА МАРИ
Бол и туга су уз нас, а ви сте са нама у
мислима и срцима. Оставили сте успомену
која не може да избледи, неокаљано име
које ћемо памтити само по добру и сећање
које нас опомиње да без вас морамо да
наставимо даље онако како сте живели:
достојанствено, часно и храбро.
Вечна ти слава и успомена!
Са тугом: сестра Милица Петак, синовица
Биљана са породицом из Шпаније, синовац
Драган са породицом и снаја Иванка.

Акције и манифестације ССР
- септембар и октобар 2014. године  Дани духовности у Темишвару
 Прозор у будућност у Белобрешки
 Дани српске културе у Букурешту
 КУД „Дунав“ из Свинице на Међународном
фестивалу фолклора у Бору
 Дан библиотеке Никола Гавриловић
и Дан културе у Старој Молдави
 Дињашанско посело
 Међународни научни скуп „Материјална и духовна
култура Срба у мултиетничким срединама и/или
периферним областима“
 Обележавање десетогодишњице КУД „Плави делија“
 Саветовање наставника и Међународни симпозијум
„Настава на српском језику на европским координатама“
 Сусрети ђака на Нери у Соколовцу
 Састанак књижевног кружока „Крила“ и
Меморијал „Влада Барзин“ у Кетфељу
 Дани српске културе у Љупкови

