


4 - 5. октобар 2014.

Музеј села „Димитрије Густи“

Субота, 4. октобар

Недеља, 5. октобар

11.00 - Свечано отварање
12.00 - Пројекција документарног филма „Срби у Румунији“

Рајка Корње
13.00 - Изложба „Арадска тврђава, логор за Србе у Првом

светском рату“
14.00 - Културно-уметничка приредба

Учествују: КУД „Коло“ Арад, КУД „Свети Ђорђе“,
Станчево, ТО „Златна суза“ Дињаш, Народни
оркестар под вођством Јоце Бугарског
Гости из Србије: трубачи: „Златне трубе“

10.00-14.00 - културно-уметнички програм
Учествују: КУД „Коло“ Арад, КУД „Свети Ђорђе“,

Станчево, ТО „Златна суза“ Дињаш, Народни
оркестар под вођством Јоце Бугарског

Гости из Србије: трубачи: „Златне трубе“

Кулинарске српске специјалитете представиће ресторан
„Таверна Сарбулуј“

У БУКУРЕШТУ
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ТЕМИШВАРЦИ НА
МЕСЕЦУ СРПСКЕ

КУЛТУРЕ У МАЂАРСКОЈ

Култура
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Будимпешта
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V E S T I

САВЕТОВАЊЕ МАЊИНСКИХ
НАСТАВНИКА

У Српској гимназији „Доситеј Обрадовић“
одржава се у петак, 3. октобра и суботу, 4.
октобра, Саветовање мањинских наставника,
тачније методиста за бугарски, чешки,
хрватски, српски и словачки језик.

Како сазнајемо од школског инспектора
Жељка Станкова, овај скуп окупиће бројне
званичнике и просветаре.

На самом отварању саветовања у петак,
3. октобра с почетком у 10 часова, у
Српској гимназији предавачима ће се
обратити Огњан Крстић, председник ССР,
Франчиск Халас, генерални инспектор
Школског тимишког инспектората,
Вјерослава Тимар, инспектор Министарства
румунске наставе и Жељко Станков,
школски инспектор одговоран за српску
мањину у жупанији Тимиш.

Скуп ће се наставити и у суботу, а на
дневном реду јесу горући проблеми наставе
на мањинском језику у Румунији. Љ.П.С.

ДЕВЕДЕСЕТА ГОДИШЊИЦА
УДРУЖЕЊА БАНАТСКИХ

УЧИТЕЉА
У суботу, 4. октобра у сали за представе

темишварског колеџа „Јон Виду“, Удружење
банатских учитеља посвећује своју 90.
годишњицу свим наставницима који су свој
радни век провели у Банату, трудећи се да
описмене генерације и генерације ђака.

Ова ће свечаност почети у 16 часова
свечаном седницом и промоцијом књиге

посвећене наставницима у Банату, а
доделиће се и пригодне значке поводом ове
годишњице.

Свечаност ће увеличати и хорови
Cantemus Banatum, Удружења банатских
учитеља, као и Хор „Корнелије Станковић“.

Уз Удружење учитеља Баната тим
поводом ће бити и Удружење учитеља из
Караш Северина, Удружење арадских
учитеља, Генерално удружење учитеља
Румуније, Удружење учитеља из Војводине,
а биће присутни и наши учитељи. Догађају
ће присуствовати и председник ССР Огњан
Крстић. Љ.П.С.

ФЕСТИВАЛ МАЊИНА
У Парку ружа се у недељу 5. октобра са

почетком у 15 часова одржава Фестивал
мањина, на ком ће, уз културно-уметничка
друштва мађарске, италијанске, немачке,
арапске и других мањина бити и наше КУД
Круна из Српског Семартона.

Наступиће играчи под вођством Весне
Чолаковић Струца и Миливоја Мишкова, и
оркестар „ОК Бенд“.

Чланице Кола српских сестара „Круна“
припремиће на штанду кулинарских
специјалитета традиционалне српске колаче,
док ће се за свадбарски купус побринути
ресторан „Нора“. Љ.П.С.

СЕДНИЦА РУКОВОДЕЋЕГ
САВЕТА ССР

Наредне суботе, 11. октобра с почетком у
11 часова одржава се у седишту ССР у
Темишвару седница Руководећег савета
ССР са следећим дневним редом:

1. Усвајање издавачке активности и
културних манифестација за новембар и
децембар 2014.

2. Анализа активности ССР - приходи и
расходи, за период јануар-септембар 2014.

3. Административно-организациони
проблеми

4. Разно.
Предлоге активности својих организација

и културних друштава за новембар и
децембар 2014. треба предати најкасније до
6. октобра текуће године. Љ.П.С.
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Љубинка
Перинац
Станков

СУПРОТНОСТИ

Пише:

До синагоге пролазим кроз Стару Општину. Ништа ту више
не личи на мој град. Старе фонтане више нема, само се у
концентричним црвено-белим круговима цакли бетон. На

једном крају круга радници секу и последње стабло. Бетон
се концентрично шири у недоглед

Фото: Алин
Стојановић

До почетка уличне представе
„Венецијански антоним“ пред синагогом
темишварског корзоа имала сам још неких
сат времена.

Изабрала сам терасу  познате галерије са
унутрашњим двориштем под кестеном.
Дрвени столови, неупадљиве столице и
ваздух прочишћене свакодневице чине
квадрат присног осећаја и препознавања
простора ком
припадаш.

На зид
галерије стоји
наслоњен
бицикл,
калдрма и
велика
оивичена
клупа се
потпуно
стапају са
зеленим
сенкама, а
под једним
таквим столом
дрема пас,
док му само
понеки зрак
сунца ремети
свет под капцима.

Нелагодно ми је да за столом седим
сама, па наручујем зелени чај и из ташне
вадим оловку и нотес, тек да се упослим и
да не штрчим уоквирена празним столицама.

Бог те пита од кад ми је тај нотес остао
заборављен на дну ташне са прилично
искрзаним рубовима. Тек сад примећујем на
полеђини туђ рукопис, и кратку сентенцу на
брзину нажврљану:

- Све је о‘шло у к...
Лист кестена пао је тик уз нотес, а по

мозгу је почела да ми се мота она
Ђолетова: „Нек’ иду мало сви у Хондурас/ и
биће овде више места за нас/

нек’ иду мало сви у Хондурас/ тамо их
чекају банане“...

Кашичицом кружим по шољи чаја док
ветар меша хладан и топао ваздух
темишварског поподнева. Близу је пет.

До синагоге пролазим кроз Стару
Општину. Ништа ту више не личи на мој
град. Старе фонтане више нема, само се у
црвено-белим круговима цакли бетон. На

једном крају
круга радници
секу и
последње
стабло. Бетон
се
концентрично
шири у
недоглед.

Савијам
се... Осећај
неприродног и
разорног ми
пробада груди
као кашаљ.

Код
синагоге
уличну
представу
„Венецијански

антоним“ прате углавном млади људи. И ту
су кругови концентрични – али од људи, не
од бетона. Пар плесача изводи имагинарну
љубавну причу Ђузепеа Берта.

Венеција, кажу, сваке године тоне по
неколико милиметара ... Хондурас ... све је
отишло у Хондурас ... све док први акорди
клавира Карија Тибора не преломе причу.
Као кад грамофонска игла прескочи и
затвори свет изнутра, тако су се и осећања
променила.

У оном дворишту под кестеном ветар
витла нове емоције и старе немире. Ваздух
се одједном  прочистио.
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ТРИБИНОМ о легализацији марихуане и
изложбом „Конопља у Србији некад и сад“
званично је, током викенда, у београдском
„Миксер хаусу“, покренута иницијатива да се
озакони употреба канабиса у медицини и
индустрији. Иза иницијативе стоји удружење
грађана „Лекализуј“. За њих марихуана није
дрога, већ лек који може да помогне у борби

против рака, мултипле склерозе, глаукома...
Тврде да, за разлику од дувана, који

годишње однесе пет милиона живота,
канабис не убија. И министар здравља
Златибор Лончар најавио је могућност да
држава одобри његову употребу у
медицинске сврхе, као и спремност
Министарства да допусти употребу деривата
марихуане за лечење појединих болести:

- За све што даје резултате у лечењу, па
и за марихуану, Министарство здравља неће
правити проблем да се уведе у медицину.
Имамо разне студије које су показале да
канабис има добре резултате, али ова
одлука неће бити донета преко ноћи.

И док се једни удружују да би подржали
озакоњење употребе канабиса, други се
самоорганизују у борби против дроге. И та
прича је стартовала прошле године, али у
Лазаревцу, када је формирано Удружење
грађана „Свети Сава“. Они су у неколико
наврата обелоданили имена нарко-дилера у
свом граду. Ове недеље огранак удружења
основан је и у Младеновцу, а убрзо ће бити
и у Бајиној Башти и Ваљеву.

ПОЧЕЛА БИТКА
ОКО МАРИХУАНЕ

Председник Владе Србије, Александар
Вучић, на ванредној конференцији за
новинаре сазваној поводом Параде поноса,
захвалио се грађанима који су, како је рекао,
показали разумевање према ситуацији у којој
се Србија налази и према онима који су
различити, али и полицији.

“У Београду данас ниједно стакло није
разбијено. На томе честитам органима
безбедности. За то захвалност дугујемо и
свима онима који другачије мисле, то јест
већинском делу грађана”, рекао је Вучић.

Он је истакао да ово “нисмо радили зато
што је то услов за Европску унију, већ из
једног разлога, због Устава, закона, због ове
државе и поштовања права свих људи”.

“Наша обавеза је да тај Устав и законе
поштујемо и спроводимо”, рекао је Вучић.
Он се осврнуо и на будуће инвестиције које
би, како је најавио, требало да дођу из
Француске, Немачке, Јапана, Италије,
Финске и других држава.

Лидери удружења, не желећи да улазе у
медицинску оправданост употребе канабиса
код оболелих, плаше се да ће легализација,
макар и у медицинске сврхе, дати „зелено
светло“ дилерима да постану још бахатији.

В. Црњански Спасојевић / Д. Матовић

Вучић о Прајду:
Ниједно стакло није

разбијено, хвала
грађанима Србије
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Нов диспанзер
у Фењу

Иницијативом
Омладинског народног
одбора прошлих дана
је у Фењу отворен нов
диспанзер. Изградњи
овог друштвеног
објекта дали су свој
највећи допринос сви
мештани.

25. септембар 1970.

Матица српска
Матица српска је

одлучила да оснује
Темишварски комитет
који би се бавио
изучавањем историје,
културе, ликовних
уметности, етнологије,
музике, књижевности и
језика Срба у
Румунији.

19. јануар 1990.

Забава
у Сараволи

Сараволска
омладина је на дан
три јерарха приредила
успелу забаву са
програмом у духу
новог времена.
Пригодан говор одржао
је  свештеник Милорад
Умнић.

17. март 1946.

ВРЕМЕПЛОВГрад кратког одмора

Превео и приредио: Горан Мишковић

Жртве модерног невремена

Мобилни у авионима

Темишвар
се налази
на другом
месту
градова
Румуније у
којима
страни
туристи
долазе како
би се
одморили
неколико
дана,
провели
пријатан
викенд или једноставно напунили батерије усред радне сезоне.
Најчешће се то дешава у јесен или пролеће, када су цене
хотела и пансиона ниже, али када се у граду такође одвијају
разне свечаности, које маме странце. А поред бројних догађаја,
Темишвар је странцима интересантан и због своје архитектуре
и других знаменитости. Иначе, прва на листи најпосећенијих
градова је Сигишоара, а иза Темишвара следе Клуж, Алба
Јулија и Јаш.

Велика Британија се суочава
са брзом експанзијом појаве
такозваног „модерног ропства“,
а жртве су најчешће Румунке и
Пољакиње, пише лондонски
Daily Mail, а преноси букурешки
Гандул. Број експлоатисаних
особа на британском острву је
ове године скочио за чак 20%,
што значи де се ради о готово
3.000 лица. Трговци „белим
робљем“ приморавају
несрећнице да раде све врсте

Након последњих провера и
обимне студије, Европска
комисија за безбедан авио-
саобраћај (EASA) даје зелено
светло авио-компанијама да
својим путницима дозволе

коришћење елетронских
апарата приликом летова. То
се односи и на мобилне
телефоне, таблете, лаптопове
итд.

прљавих послова, од
кријумчарења дроге до
проституције, притом их
жигосећи као марву,
стављајући им до знања да
им од сада припадају. Девојке
се најчешће регрутују преко
малих огласа, обећавајући им
се добро плаћен посао или
више студије, да би се затим
на лицу места увериле како
ствари стоје сасвим супротно,
а тада је већ прекасно.
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• Богата универзитетска каријера обилује издавачком делатношћу. Наш
саговорник је објавио преко 200 чланака у стручним ИТ часописима,

учествовао на Међународним конференцијама разних домена као што су:
умрежавање возила, мултимедијалне мобилне комуникације, умрежавање

возила при великим брзинама, аутоматски пренос информација и
комуникација на различитим нивоима транспорта, смањење потрошње •
Аутор је три стручне књиге, коаутор још шест књига, уредник је и члан

редакције двају угледних међународних часописа. Путовао у Пекинг (Кина)
где је радио као асистент професора. Сарадник је бројних универзитета из
целог света. Најчешћа је сарадња са британским универзитетима Брунел и

Ворик, са Истраживачким институтом Франхофер у Немачкој, итд •

др Габријел Миро МУНЋАН
доцент Градског универзитета

у Даблину

ЖИВОТ У ИРСКОЈ

 Доктор сте наука у Ирској и
универзитетски професор, а наше горе
лист. Како је почела Ваша ирска
авантура?

У Ирску сам кренуо 1998. године као
докторант. Прва ми је опција била

Швајцарска, али касније сам у Ирској добио
и стипендију и тако је кренула моја ирска
прича. Нисам у почетку намеравао да дуго
останем у овој земљи. План је био да
останем три године и да наставим свој
посао асистента на темишварској
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Политехници, где сам иначе раније радио,
али никад то не иде по плану. Првобитне
три године су се продужиле прво у
постдокторске студије, а затим, када сам
постао универзитетски предавач, ствари су
се тамо стабилизовале и остао сам до дана
данашњег.

 Верујем да је и тамошњи животни
стандард био пресудан за одлуку. Колико
је финансијски уносно за професора
универзитета да живи у Ирској?

Да, истина је. У Ирској се вредност цени
и подржава, за
разлику од Румуније.
Концепт сопствених
оригиналних идеја је
исто вреднован и то
је правац који се
подржава. Јерархија
није била тако
обимна, чак иако сам
ја тада био млад,
степени наставе су
важни али не и
пресудни. Тако сам
полако почео да
добијам финансирања
за истраживања,
добио сам своје
докторанте, и кренуо
својим правцем,
путем којим моје
колеге нису ишле.
Лакше сам напредовао јер је целокупни
систем флексибилнији, поверење у људе је
велико, а то је био и период великог
економског бума у Ирској. Све сам то
искористио, и финансијски нисам имао
проблема.

 Данас то више није тако?
Ствари су се само делимично измениле.

У домену ИТ-а све функционише као и
раније, али је свет постао пажљивији на
сваку пару. Тако инвестиција у неку идеју
није једноставна, него изискује студије,
анализе и разна друга одобрења.
Инвеститори се усмеравају на кратке
апликације од шест месеци, а не на дуже
стазе, што и није најповољније по младе
истраживаче. Међутим, у последње време
све је почело да се враћа на старо и
поново су инвестиције појачане, и

запошљавају се нови
људи. Ствари се
мењају, надам се на
боље.

 Који је домен
Вашег
истраживања?

Мултимедијалне
комуникације и
умрежавање. На
Даблинском
универзитету  (Dublin
City University) ја сам
данас доцент (senior
lecturer).

 У Ирској сте
основали породицу.
Живите са супругом
и двоје деце. Има

ли професор времена за породичне
обавезе?

Наравно. Моја супруга је Румунка из
Темишвара и такође је универзитетски
предавач, тако да ме у потпуности разуме.
Наш син, Данијел Саша, има седам година,
а ћерки, Александри Надији, су тек две и по
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године. Истина је да смо веома заузети,
тако да су они у вртићу, или остају на
продуженој настави. Мало времена за
породицу преостаје, али га максимално
користимо. Можда је то она не тако светла
страна универзитетског живота професора у
Ирској, што недовољно времена проводимо
у породици, али некако се то компензује.
Остали део наше породице, наши родитељи
су у Румунији, тако да ми два пута годишње
долазимо у Темишвар, где пунимо батерије.

 Кад поменусте родитеље, Ваш отац је
српски писац Иво Мунћан, чију издавачку
делатност подржавате. Колико Вам значи
веза са родитељима и родним градом?

Веома сам поносан на своје
родитеље, и на оца и на мајку,
која је исто професор у пензији.
Тата је много труда уложио у
своју каријеру и своје књиге и
волим његов начин
живљења, не само за
себе већ и за друге.
Волим своје
родитеље и
покушавам толико,
колико један син
то може, да се
одужим за оно
што су мени
пружили. Растао сам у
лепој породичној
атмосфери, међу људима
који су навикли да раде и
да поклањају од онога што
умеју другима. Сем мојих
родитеља постоје и други
људи којима бих волео да
једном кажем хвала,
госпођи Мири Барзин, мојој
првој васпитачици,

професорки Олтји Муциу, учитељу Ђоки
Жупунском, затим колективу из Банатских
новина, господину Јовановићу, господину
Тодорову, Чеди Чонки, Чеди Миленовићу.
Много је њих који више данас нису ни живи.
То су дивни људи који су ми обележили
детињство. Сећам се тетка Љубице и чика
Роцкова, тетка Душици посебно бих волео
да захвалим на стрпљењу. Од ње сам
добио на поклон српско-румунски речник и
неколико стрипова уз помоћ којих сам почео
да читам српски. Моја бака из Варјаша,
Косана, је заиста била посебна жена,
карактер какав се ретко среће. Драге су ми
успомене на све представе са српском
музиком где ме је тата водио, са играма и
певачима у клубу Лира и на њихова
гостовања где смо их пратили. Све ми је
то данас дубоко урезано у сећање и
створило је од мене човека који ја данас
јесам.

 Своје саговорнике обично
питам о ономе шта им је на
радном столу. Који су Ваши
планови за будућност?

Што се професије тиче,
намера ми је да постигнем и

задњи степен
професора на
универзитету.

Имам тренутно
десет доктораната под мојом
управом, једанаесторо који су
управо докторирали и петоро
мастераната. И сви су они веома
успешни, и поносим се њима.
Уређујем неколико часописа.
Радим и на новој књизи која ће се
објавити наредне године. Живим
свој живот пуном паром.

Љубинка Перинац Станков
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МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ
НОВЕ МУЗИКЕ INTRADA

У организацији Филхармоније Баната,
Жупанијског и Муниципијског савета у сали
Капитол одржан је, у периоду од 25. до 30.
септембра, Међународни фестивал нове
музике INTRADA.

Последњег дана фестивала, у понедељак,
29. септембра, у сали Капитол су наступили
Љубиша Јовановић на флаути и Љиљана
Несторовска на харфи.

Уз њих су те вечери били и музичари из

Србије: Душан Радић, Дејан Деспић, Драгана
С. Јовановић, Ивана Стефановић, Исидора
Жебељан и Енрико Јосиф.

За љубитеље музике био је ово прави
доживљај под геслом Константина
Бранкушија: „Уметност није ништа друго него
почетак без престанка“. Љ.П.С.

ОТВОРЕНА ЈОШ ЈЕДНА
СТУДЕНТСКА ШКОЛСКА

ГОДИНА
У понедељак, 29. септембра, отворена је

у Румунији нова студентска 2014-2015.
школска година.

Како сазнајемо од др Миље Радана,
универзитетског професора, одговорног за
студијски програм за српски језик и
књижевност, на Филолошком факултету, при
Западном универзитету, темишварска
Србистика има нову групу од 12 студената.

OD PETKA DO PETKA

Они ће у наредним годинама изучавати наш
језик и културу. Љ.П.С.

САСТАНАК МАЊИНСКИХ
ПОСЛАНИКА СА МИНИСТРОМ

РУМУНСКОГ ОБРАЗОВАЊА
Настављајући серију сусрета са

премијером Виктором Понтом и његовим
најближим сарадницима, мањински
посланици су се у понедељак, 29.
септембра, састали са Ремусом Прикопијем,
министром румунског образовања, којом
приликом су се на дневном реду нашли
нерешени проблеми образовања на
матерњем језику.

Српски посланик, Славомир Гводеновић,
је затражио од министра Р. Прикопија
конкретну подршку по питању синтетичког
спортског терена у Белобрешки и набавке
још једног минибуса за Српску гимназију
„Доситеј Обрадовић“ која ове године има
већи број ђака. Такође, министар Прикопије
је замољен да се и у установама
предшколске наставе проблем малог броја
ђака реши на исти начин као и у школама.

Министар Ремус Прикопије је обећао да
ће подржати ове захтеве, а да ће заједно са
премијером Виктором Понтом и првим
потпредседником Владе, Ливију Драгњом,
потражити конкретна решења по питању
инвестиција у више инфраструктура које су
предложили мањински посланици. Љ.П.С.
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Прошле суботе и недеље у Темишвару
прослављени су Дани духовности. Као и
ранијих година и ове је године Епархијска
слава, празник Светог Јосифа Темишварског,
обележена посебним догађајем, јубилејом
тридесетогодишњице архијерејске службе
Епископа будимског и темишварског
Лукијана.

Обележавање свечаности започело је у
суботу, 27. септембра у 17 часова у
Саборној цркви у Темишвару  празничним
бденијем, које су служили високопречасни
протојереј-ставрофор мр Маринко Марков,
архијерејски заменик Темишварске епархије,
протосинђел Јустин (Стојановић), егзарх
Српске православне епархије темишварске,
протосинђел Никон (Корићанац), игуман
манастира Свети Ђорђе и епархијски ђакон
Миодраг Јовановић. Након одслужења
бденија, са почетком у 19 часова исто у
Саборној цркви, одржала се Свечана
академија. Свечаност су својим присуством
увеличали Његова екселенција Лазар
Манојловић, генерални конзул Републике
Србије у Темишвару, господин Драган
Давидовић, директор Секретаријата за вере
у Влади Републике Српске, госпођа Ирена

СВЕЧАНА СЛАВА ЕПАРХИЈЕ
ТЕМИШВАРСКЕ

Солдат-Вујановић, помоћник министра за
културу у Влади Републике Српске, господин
Братислав Браца Петковић, представник
Канцеларије за вере Владе Републике
Србије, високопречасни протојереј-
ставрофор Ратко Радујковић, председник
Српског пјевачког друштва „Јединство“ из
Бања Луке, високопречасни протонамесник
Драган Максимовић, пуковник Марко
Новаковић, господин Виктор Опаски,
државни секретар за вере у Влади Румуније
и његов шеф кабинета, Адријан Унгар,
високопречасни протојереј-ставрофор
Владимир Марковић, председник Савеза
Срба у Румунији, инжењер Огњан Крстић,
Славомир Гвозденовић, српски посланик у
Парламенту Румуније, универзитетски
професор, др Миља Радан, директор Српске
гимназије „Доситеј Обрадовић“, професор
Јадран Кланица, епархијски правник,
господин Милорад Илић, епархијски
књиговођа, господин Тима Лацић, професор
Јоца Бугарски, многобројни верници и
свештеници темишварског намесништва.
Присутне у Саборној цркви одушевили су
својим наступом гости из Републике Српске,
чланови Мешовитог хора Српског пјевачког
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друштва „Јединство“ из  Бања Луке. Под
диригентском управом мр Немање Савића,
извели су неколико духовних и световних
композиција. За свој наступ изабрали су
бисере српских композитора, од Јосифа
Маринковића до Корнелија Станковића,
затим стихир по хиландарском записнику.

Српско пјевачко друштво „Јединство”
Бања Лука основано је 1893. године и
деловало је, са прекидом за време I
светског рата, све до 1941. године када му
је забрањен рад. На иницијативу протојереја
ставрофора Ратка Радујковића и мр Немање
Савића, 1992. године обновљен је рад овог
друштва. СПД „Јединство” ради под
патронатом Српске православне црквене
општине Бања Лука. Немања Савић је
завршио музичку академију у Београду где је
касније и
магистрирао
на одсеку
дириговања.
Данас је
директор и
професор
Музичке
школе
„Владо
Милошевић”,
професор
Академије
уметности,
диригент
Мешовитог
хора СПД
„Јединство”
и диригент
Мешовитог
хора
Универзитета
у Бања Луци. За свој рад добио је бројна
признања и освојио више од 30 првих
награда на хорским такмичењима.

У недељу, 28. септембра, са почетком у
10 часова Његово преосвештенство епископ
банатски Господин Никанор и Његово
преосвештенство владика Лукијан, епископ
будимски и администратор темишварски,
служили су у Саборној темишварској цркви
на Тргу уједињења, Свету архијерејску
литургију уз присуство целокупног
свештенства Епархије темишварске.
Саслуживали су и високи гости из Републике
Српске, високопречасни протојереј-
ставрофор Ратко Радујковић, архијерејски

намесник бањалучки, високопречасни
протонамесник Драган Максимовић,
старешина Саборног храма Христа
Спаситеља у Бања Луци, протосинђел
Јустин (Стојановић), егзарх Српске
православне епархије темишварске и часни
јереј Зоран Мајкић из Даља (Хрватска) уз
учешће Мешовитог хора Српског пјевачког
друштва „Јединство“ из  Бања Луке.

Много се верника окупило у Српској
саборној цркви у Темишвару Граду очекујући
да присуствују овом историјском догађају,
тридесетогодишњици  архијерејске службе
владике Лукијана. И беше дивно и
величанствено уједно са доласком
Господина Никанора, епископа банатског и
епископа будимског и темишварског
Господина Лукијана. Било је ту белог платна

пространог
од улаза у
порту до
цркве,
цвећа
посутог
испред
владика од
стране
девојчица
обучених у
ношње,
бројних
наших
свештеника,
угледних
личности и
гостију.

По
завршетку
Свете
архијерејске

литургије, после причешћа целокупног
свештенства Епархије темишварске,
окупљени народ присуствовао је свечаном
уручењу архијерејске инсигније – крста и
панагије, поводом тридесетогодишњице
архипастирске службе Његовом
преосвештенству епископу будимском и
администратору темишварском ГГ Лукијану.

На крају треба истаћи да су се, као и
прошлих година, за добру организацију Дана
духовности заједнички потрудили Епархија
темишварска и Савез Срба у Румунији.

Горан Гога Пантин
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У знак дугогодишње и плодотворне
сарадње између српских заједница из
Мађарске и Румуније, на адресу Савеза
Срба у Темишвару је и ове јесени стигао
позив за учешће на Месецу српске културе,
централне и уједно највеће културне
манифестације наших сународника у
Мађарској, која се ове године одвија у
периоду 12. септембар – 10. октобар. По
речима организатора, сви програми су
саборног карактера и представљени су
атрактивним садржајима који успешно
комуницирају са иностраном и српском
публиком, а одвијају се на територији целе
државе (Сентандреја, Помаз, Калаз, Бата,
Сегедин, Деска, Печуј, Батања, Ловра,
Мохач, Сантово итд.), са акцентом на

ТЕМИШВАРЦИ НА МЕСЕЦУ СРПСКЕ
КУЛТУРЕ У МАЂАРСКОЈ

Будимпешту.
Месец српске културе, пројекат који је

Kултурни и документациони центар Срба у
Мађарској покренуо 2009. године, био је
отворен музичком академијом Франц Лист, а
завршиће ретроспективном изложбом слика
„100 у 400“ уметничке групе „Арте“ из
Београда и свечаношћу у Амбасади
Републике Србије у Будимпешти. Циљ
манифестације је промовисање српске
културе и традиције, али и савременог
српског стваралаштва. Програми су били
разноврсни, укључујући изложбе, концерте,
позоришне представе, књижевне вечери,
промоције, научна предавања, приказивање
српских филмова и фолклор.

У петак, 26. септембра, за госте из
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Румуније и Србије је био организован пријем
у Амбасади Републике Србије у Будимпешти.
Учеснике „Пештанског књижевног омнибуса“
је примио Њ.Е. Раде Дробац, амбасадор
наше матице у Мађарској, који је присутнима
упутио и неколико поздравних речи.

Исте вечери, у Српском културном центру,
било је организовано представљање
Књижевне заједнице „Бора Станковић“ из
Врања, а том су приликом говорили
књижевници Петар Милошевић и Мирослав
Цера Михаиловић.

У ПЕШТАНСКОМ ОМНИБУСУ
Директор Културног центра Милан Ђурић

је у својству главног организатора дочекао и
поздравио званице из суседних земаља.
Након перформанса ликовне уметнице из
Франкфурта Споменке Алечковић у
ресторану „400“, уследила је главна
манифестација дана, „Пештански књижевни
омнибус“, организована са циљем да окупи
књижевнике који стварају на српском језику

и на тај начин допринесе очувању матерњег
језика и писма, као и јачању веза између
српских писаца из целе Европе са матичном
државом.

Специјални гост вечери је био Радомир
Андрић, председник Удружења књижевника
Србије, који је поздравио све присутне и

прочитао неколико својих необјављених
песама.

Читању су се придружили песници, прозни
писци и сатиричари из Мађарске, Србије,
Републике Српске, Румуније, Аустрије и
Немачке: Петар Милошевић, Ранко
Рисојевић, Љубиша Симић, Миодраг Јакшић,
Александар Чотрић, Светлана Матић,
Александар Баљак, Драгутин Минић Карло,
Драгомир Дујмов, Давид Кецман Дако, Бошко
Крстић, Мирослав Цера Михаиловић, Бојан
Љубеновић, Владимир Мијовић Шорић,
Александар Саша Јовановић, Сунчица
Денић, Борислав Косановић, Злата
Икановић, Ружа Мијовић Шорић, Радивој
Галић, Грга Олах, Драгана Меселџија и
Бенце Акнај. Присутнима су се стиховима и
кратком прозом обратили и Темишварци,
Љубинка Перинац Станков и Горан Мракић.

Део гостију је у недељу, последњег дана
боравка у Будимпешти, посетило
Сентандреју, српску цркву и Епархију
будимску. Такође, многи су искористили лепо

време да би разгледали град. Након три
дана у Српском културном центру, гости су
се поздравили са домаћинима, у нади да су
на скроман начин допринели
препознатљивости и популаризацији српске
културе у Мађарској.

Горан Мракић
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Тог јутра, у центру Белобрешке, чула се,
гласније него обично, весела граја деце.
Наиме, у петак, 26.септембра 2014. одржана
је већ традиционална, манифестација
„Прозор у будућност“, а да и ово 12. по реду
издање буде успешно, побринула се
Основна школа „Борислав Крстић“ у
Белобрешки у сарадњи са Месном
организацијом Савеза Срба у Румунији.

Акција
окупља
сваке
године
ђаке и
њихове
наставнике
из школа
Дунавске
клисуре и
Пољадије.
Први су у
Белобрешку
стигли
они који
су и
најуда-
љенији,
ученици
ОШ у Златици и њихова наставница
Рузмаринка Ђорђевић, ученици ОШ у
Луговету са наставницом Веселком
Радосављевић и ученици ОШ у Соколовцу и
њихова наставница Ђурђевка Марку. Радо су
их дочекали домаћини, ђаци ОШ у
Белобрешки са наставницима Невеном
Стефановић и Озреном Миленовићем. Затим
су допутовали малишани ОШ у Мачевићу са
наставницом Даницом Симоновић и на крају
ђаци ОШ у Пожежени и њихови наставници
Томислав Поповић, Флорентина Барбули и
Рамона Будимир.

„Стани, Франческо, пази како прелазиш“! -
чуо се глас Томислава Поповића док су
учесници, после краћег упознавања и
освежења, прелазили из школе у зграду
Дома културе.

Уследило је и само такмичење. „Децо,
слушајте...” једва да је могао да се разазна
глас Невене Стефановић док им је
објашњавала правила. Публика је урнебесно
навијала, атмосфера као на београдској
„Маракани“ с почетка деведесетих. Можда и

БЕЛОБРЕШКА КО МАРАКАНА
мало лепша. Одлучни, спремни за победу,
као да је у питању некакво светско
првенство, малишани су се такмичили у чак
седам игрица. Напоменимо неколико - „игра
лоптицама“- прво место Луговет, друго
Мачевић, треће Пожежена, затим игра
„тунел“- прво место Пожежена, друго
Соколовац, треће Златица, игра „фараон“-
прво место Белобрешка, друго Соколовац,

треће
Пожежена...
Савез је
припремио
награде и
дипломе
за
победнике.
„Радо
излазимо у
сусрет
оваквим и
сличним
акцијама“ -
каже
Мирче
Мило-
сављевић,
председник

МО СС у Белобрешки.
Кад су се страсти мало примириле и

узбуђење прошло, ушли смо у „арену“ и
поразговарали  са самим учесницима.
Најхрабријима, дабоме.  „Ја сам нај-више...
воло... ону игру сас балонима“ - каже нам
Младен Божић из Белобрешке. „И ја, и ја,
исто“! - довикује његов саиграч, Никола
Станковић. „И ја, и ја, и ја“ - чуло се са
свих страна. „Ја сам ону  с конопцом.“ -
одлучна је Дејана Вуксановић из Луговета,
„... а ја ону с џаком!“ - охрабрила се и
Јована Јовановић из Мачевића...

Гледајући дечицу како се радују и друже,
можемо зкључити да напор организатора
није био узалудан и да би ваљало да
оваквих и сличних догађаја  буде и
наредних година.  Уз напомену и „озбиљан“
савет  организаторима, да следећи пут
„измудре” што више игрица са шареним
балонима.

Предраг Деспотовић
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Бивши ученици Српске гимназије „Доситеј
Обрадовић“, генерација 2004. годинa, чије су
разреднe старешинe били професори Жива
Плаз и Јулијана Галеш, састали су се после
десет година од завршетка гимназије и
полагања велике матуре.

Прошлог петка, 26. септембра, састанку
су присуствовали њихови бивши професори:
Стева Перинац, Ива Мирков, Светозар
Марков, Јован Сујић, Дара Пауљевић,
Јулијана Галеш, Миливој Бугарски, Јадран
Кланица, Јоца Бугарски, Предраг Момир,
Јованка Шољмошан, Миодраг Грубачки,
Јасмина Јосим, Дубравка Мишић, Душан
Мишић и Саша Малимарков. Школски час
одржан је у Свечаној сали наше Гимназије, у
којој су ученици ове генерације први пут
наступили, рецитовали и играли коло пред
родитељима за време одржавања школских
приредби.

И овога пута било је много радосних
емоција, пошто се двадесет и четворо
бивших ђака одазвало овом састанку.
Минутом ћутања одата је пошта разредном
старешини Живи Плазу и осталим
професорима, којих више нема међу нама.
Уследила је прозивка из каталога, a  улогу
разредног старешине, математичко-
информатичког  смера,  обавио је професор
Стева Перинац, тадашњи директор Српске
гимназије „Доситеј Обрадовић“, који је редом
прозивао бивше ученике: Наталију Попов
(Бугарски), Душана Деђанског, Јулијана
Гаврилиуа, Јасмину Јелкић, Бранка

ДЕСЕТОГОДИШЊИ САСТАНАК АПСОЛВЕНАТА
Керпенишана, Санелу Лакатош, Мирослава
Милетина, Јасну Петков, Милоша
Радосављевића, Јулију Самсон, Душицу
Скорцан (Стан), Весну Степанов,
Станиславу Петрару (Шири), Габриелу
Тоадер и Дамира Вулетића. Затим је
разредни старешина филолошког смера
Јулијана Галеш, прозвала редом, по каталогу,
бивше ученике: Борислава Белина,
Александру Казаку, Јадранку Илин
(Ердељан), Дијану Мунтеан (Југа), Горана
Негруа Живановића, Петра Петровића,
Драгана Погана, Јасмину Рајин и Драгана
Вујина. Редом су бивши ђаци устајали и
пред професорима и колегама, у пар речи
говорили о себи, о свом животу и
породицама, затим о школским данима када
су се заједно радовали или туговали и када
су стекли трајна пријатељства.

Професори су пред крај школског часа
похвалили генерацију ученика из 2004, којом
се поносе, јер су се и они реализовали као
људи, образовани су, а и цењени од стране
друштва. Бивши ученици су захвалили
присутним наставницима на пруженој
родитељској бризи и стрпљењу за време
школовања како би их извели на прави пут.

После сусрета у Српској гимназији
дружење се наставило и у ресторану где су
се присетили свих оних безбрижних
школских  дана и свега оног лепог што их
везује за цео живот.

Горан Гога Пантин
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Припремио је протојереј-ставрофор
др Бранислав Станковић

Света првомученица Текла
равноапостолна

Рођена у Иконији од родитеља
знаменитих али незнабожачких. Као
осамнаестогодишња девојка била верена за
некога младића у оно време, када апостол

Павле дође
са Варнавом
у Иконију на
проповед
Јеванђеља.
Слушајући
Павла три
дана и три
ноћи Текла се
обрати
потпуно вери
Христовој и
завешта се
живети у
девству.
Видевши је
мајка, како и
не гледа
више на
свога

вереника нити помишља на брак, поче је
најпре саветовати, а по том тући и морити
глађу. Најзад је предаде судији и захтеваше,
опака мајка, да је огњем сажеже. Судија је
баци на огањ, но Бог је спасе неповређену.
Тада Текла пође за апостолом Павлом, и
дође са њим у Антиохију. Привучен
спољашном красотом Теклином некакав
старешина градски хтеде је узети к себи
силом, но Текла се ишчупа из његових руку.
Тај старешина оптужи је кнезу као
хришћанку, која се гнуша брака. Кнез је
осуди на смрт и баци пред зверове, но
зверови се не такнуше тела свете девице.
Удивљен овим упита је кнез: „Ко си ти, и
каква је сила у теби, да ти ништа не може
нашкодити?” Одговори му Текла: „Слушкиња
сам Бога живога”. Тада је кнез пусти на
слободу, и она пође проповедати
Јеванђеље, и успе да обрати многе у веру
истиниту, међу којима и неку угледну и чесну
удовицу Трифену. По томе се св. Текла, по
благослову апостола Павла, удаљи у једно
пусто место близу Селевкије. Ту се она дуго
подвизаваше и исцељењем болесника
чудотворном силом обраћаше многе у
хришћанство. Позавидеше јој лекари и

Свети Николај Српски врачари из Селевкије, те послаше неке
младе људе, да је оскверне, надајући се да
ће она кад изгуби девичанство изгубити и
моћ своју чудотворну. Текла бегаше од оних
дрских младића, и кад виде да ће је
ухватити, она се помоли Богу за помоћ пред
једном стеном, и стена се раступи и сакри
ову св. девицу и невесту Христову. И би јој
та стена и скровиште и гроб. О овој
чудесној хришћанској јунакињи и светитељки
вели св. Златоуст „Чини ми се да видим ову
блажену деву како приноси Господу једном
руком девство, а другом руком мучеништво”.

Свети Стефан краљ српски
првовенчани

Крунисан за краља у својој задужбини
Жичи од свога брата и духовног оца св.
Саве. Побожан хришћанин, мудар и
мирољубив владалац, Стефан је са св.
Савом уздигао Православље до великог
торжества у
народу своме.
По његовој
жељи св.
Сава
замонашио га
пред смрт и
дао му име
Симон.
Упокојио се у
Господу 24.
септ. 1224.
год. Његове
чудотворне
мошти
почивају у
Студеници. –
Св. Давид
(најпре кнез
Димитрије), син Вукана, брата Стефанова.
Саградио манастир на Лиму, где се и сам
замонашио. – Св. краљ Владислав, син
краља Стефана. Саградио манастир
Милешеву, где је пренео из Трнова мошти св.
Саве. Одликовао се необичном
милосрдношћу према бедним људима. На
новцу његовог времена он се потписивао:
„раб Христов Владислав”.
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ПЛЕЈ-ОФ ЗА КОТРОЧЕЊ.... БЕЗ ШАМПИОНА!

Србољуб
Мишковић

Пише:

Помало љубоморан на Виктора Понту и митинг са преко
70.000 људи на „Национал арени“, Клаус Јоханис је позвао
своје симпатизере на предизборни митинг испред седишта

Владе у Букурешту

Списак кандидата за будућег
председника државе је комплетан. Чак 14
имена ће бити на изборној листи 2.
новембра када ће румунски грађани са
правом гласа, моћи да бирају првог човека у
земљи. Бројка, чини ми се, није случајна,
бар за љубитеље фудбала. Од 18 екипа у
Првој лиги, након регуларног тока првенства,
остаће само 12, да би се од идућег
шампионата, са два тима из Друге лиге, за
наслов првака такмичило „равно“ 14 екипа.
Румунска фудбалска федерација ће
одлучити да ли ће се на крају првенства
организовати и плеј-оф и плеј-аут. И док
РФФ то уради, грађани Румуније имаће плеј-
оф већ за непун месец дана, волели они
спорт или не.

Имајући у виду кандидате, склон сам да
се, као на спортској прогнози, упустим у...
игру на срећу. Тако би се у други круг, до
којег ће свакако доћи, нашли Виктор Понта и
Клаус Јоханис, судећи по досадашњим
резултатима истраживања јавног мњења.
Ниједан од „фаворита“ неће постићи преко
50 одсто гласова, кажу политички
аналитичари. Потом следи списак са 4-5
кандидата који могу освојити између 5 и 10
посто гласова, а на том списку могу се наћи
Калин Попеску Таричеану, Теодор
Мелешкану, Елена Удреа, Дан Дијаконеску,
Моника Маковеј... Остали кандидати ће
морати да се задовоље процентом колико је
прстију на једној руци и мање, па и Келемен
Хунор иако ће, као и увек, за њега гласати
припадници мађарске националности. Дакле,
плеј-оф ће бити између Виктора Понте и
Клауса Јоханиса, ако се нешто битно не
догоди у међувремену. Разлози постоје, кажу
упућени у овакве прилике.

Предизборна кампања је кренула свом
жeстином као у трци на 100 метара. Помало
љубоморан на Виктора Понту и митинг са
преко 70.000 људи на „Национал арени“,
Клаус Јоханис је позвао своје симпатизере
на предизборни митинг испред седишта
Владе у Букурешту. Помиње се бројка од
око 50.000 људи такође из свих крајева
Румуније. Овога пута Јоханис је био нешто
„речитији“ него на досадашњим

конференцијама за новинаре и деловао је
врло убедљиво. Нико не сумња у добре
намере професора физике и градоначелника
Сибиуа али преобразити „традиционалну“
Румунију у Румунију добро урађених послова
у току једног мандата (није то учињено
столећима) превише је и за једног Немца,
посебно што је око пола милиона његових
сународника напустило ове крајеве у
минулих тридесетак година.

Елена Удреа је на својој промоцији била
врло жестока у осудама на рачун Виктора
Понте као премијера са најслабијим
резултатима у постреволуционарном
периоду. Међутим, Понта се не кандидује за
премијера већ за председника. А која је
улога председника Румуније, није знала да
одговори новинарима ни адвокат Елена
Удреа. На крају крајева, није то ни много
битно. Доказао нам је и показао Трајан
Басеску минулих 10 година.

А када сам већ поменуо тренутног
председника државе, треба  подвући
чињеницу да је у овом својству, мимо
Устава, подржавао и подржава једну од
партија јавно и на сав глас, а сада и једног
кандидата, односно Елену Удреу. Сада
размишљам како би било да Трајан Басеску
има право да се још једном кандидује и то
2. новембра. Каква би то битка била!

Да ли се Румуни припремају за изборе
тако што ће се „оријентисати“ по речима
кандидата на митинзима који ће уследити
или већ имају јасно опредељен став према
свим кандидатима? Истраживања јавног
мњења казују да 70 одсто грађана, који ће
сигурно гласати, већ сада знају где ће
ставити печат, док се остали још колебају.
Проблем је, међутим, за кандидате како
привући остале гласаче и... чиме.
Сувопарним обећањима никако, али ни
сагласношћу да ће, као будући председници,
одобрити закон о побачају или закон о
браку особа истог пола. Митрополит Ердеља
(Стреза) је упозорио да ако то учини будући
председник онда ће... имати посла, да се
тако изразим, са огромним бројем
православних Румуна у целој земљи.
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Традиционална манифестација Берба
грожђа у Батањи одржала се прошле суботе,
27. септембра и привукла многобројне
посетиоце из Мађарске и иностранства.

Врло добра дугогодишња сарадња на
културном плану успостављена на релацији
између Арада и Батање, настављена је и
ове године, пошто су у оквиру културно -
уметничког програма, на позив главног
организатора, госпође Жужане Киш и
домаћег културно-уметничког друштва,
учествовали чланови КУД „Коло“ из Арада.
Од Драгана Воштинара, потпредседника
СРР и председника МО ССР Арад Гај, који
је предводио Арађане, сазнали смо да су од
јутарњих часова у централном делу Батање
били постављени штандови где су
посетиоци Бербе грожђа могли да пробају
разноврсне кулинарске специјалитете, затим
да купе производе народне радиности и
сувенире специфичне за овај крај, а као што
је обичај, није изостала ни дегустација
разноврсних сорти грожђа и вина. Парада и
дефиле свих културно-уметничких друштава
у народним ношњама оджали су се на

Арађани на Берби грожђа у Батањи
главним улицама Батање уз песму и игру на
радост мештана и пристиглих гостију. У
месном Дому културе приредба је започела
чардашом, традиционалном мађарском
народном игром у извођењу домаћег
ансамбла, а затим су наступили гости међу
којима КУД „Коло“ из Арада и КУД „Чувари
традиције“ из Печке. Арађани су одиграли
две кореографије: Игре из београдске
Посавине - А ја ђаво, па га мало дирам,
кореограф Љубомир Вујичић, затим Игре из
лесковачког Поморавља – Стани Радо, бела
Радо, кореограф Огњан Крстић, под
уметничким руководством Дарка Воштинара
и побрали заслужене аплаузе публике. Након
богатог културно-уметничког програма
протканог мађарским, српским и румунским
народним песмама и играма, домаћини су за
све учеснике припремили гулаш, а затим је
уследио традиционални грожђебал и игранка.
Гостовање чланова КУД „Коло“ из Арада на
овогодишњој манифестацији Берба грожђа
помогао је Савез Срба у Румунији.

Миодраг Тодоров
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У Српској гимназији „Доситеј Обрадовић“
у Темишвару одржана је прошлог петка, с
почетком у 11 часова, прва Преводилачка
радионица коју су водили Љубинка Перинац
Станков и Александар Стојковић.

Циљ овог врло кратког дружења и намера
били су упознавање са основама
превођења. Будући да смо сви говорници
бар два језика, српског као матерњег и
румунског као језика земље где живимо,
превођење са српског на румунски и
обрнуто може постати опредељење и
занимање. Све ово значи и јако добро
познавање оба језика јер превођење је само
наизглед лако. У ствари, то је компликован
процес трансгресије не само језичке већ и
целокупног система вредности једног народа
у други.

„Најпријатније су ме ђаци изненадили у
првом реду својом отвореношћу и
интересовањем, рекла је Љубинка Перинац
Станков, јер су они врло брзо почели да
постављају питања у жељи да сазнају све о
техникама превођења. Схватили су они да
добар преводилац мора познавати не само
два књижевна језика, већ и дијалекте, затим
жаргон, или арго. Ако аутор на румунском
описује лик у роману и његов дијалог стави
у дијалекту, то исто мораш као преводилац
да испоштујеш и на овом другом језику. Ако
на пример описује београдске хаусторе и
језик периферије, никако не смеш користити
књижевни језик јер ће то изгледати смешно.
А уједно мораш пазити на кореспонденте, да
не би превод личио на хијероглифе које нико

ПРЕВОДИЛАЧКА РАДИОНИЦА
неће разумети. Историја бележи и
последице грешака у преводима. На пример
Микеланђелова скулптура Мојсије грешком у
преводу има рогове јер је тадашњи
преводилац Библије уместо „coronatus“
превео „cornutus“, а Мојсије је уместо да
буде „крунисан“ постао „рогоња“.

Наравно, превођење има и своју лепу
страну. Никад боље не упознаш једно дело
и једног аутора но онда када га преводиш,
зато што проводиш јако много времена
читајући га, зато што га расклапаш и
склапаш, зато што му проналазиш оне
скривене поруке, недоступне читаоцу при
првом читању. Имала сам ту срећу да ми
аутори чија сам дела преводила постану и
пријатељи, и кад кажем пријатељи мислим
на она права пријатељства која одударају
од обичних познанстава.”

Ово прво дружење у оквиру пројекта
„Преводилачке радионице за младе Србе“
закључено је наградном игром.

Александар Стојковић је припремио
пакете књига за ђаке, а наградна игра
састојала се од навођења што већег броја
аутора у термину од пет минута. Тако је
прво место освојила Александра Петров,
друго Милан Јаношев, а треће Лазар
Живковић.

Ово опуштено и пријатељско дружење
значило је још једну опцију у низу ђачких
опредељења. Никад се не зна. Можда ћемо
заиста за коју годину међу њима препознати
и будуће преводиоце.

Горан Гога Пантин
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Вест да је првог септембра ове године,
одлуком Железница Србије, укинут воз
Кикинда – Жомбољ, изненадила је не само
најстарије Кикинђане, већ и наше суседе у
Румунији. Укинут је саобраћај на најстаријој
активној прузи којом је Балкан повезан са
Западном Европом. Тиме је прекинута и
вишевековна саобраћајна веза Кикинде и
Темишвара, два најважнија индустријска
центра Горњег и Равног Баната.

Ова најстарија пруга непрекидно
функционише од 1857. године. Била је
некада једина саобраћајна веза целог
Баната са Западном Европом. Она је
хранила не само железничаре, већ и већи
део српског и румунског народа са ове две
територије. Пругом је стотинама година
извожено жито, стока и други
пољопривредни и рударски производи, а из
Западне Европе допремани индустријски
производи.

Људи са ових простора путовали су
возом на чувене пијаце и вашаре у Кикинду

НА ВЕСТ О УКИДАЊУ ВОЗА КИКИНДА – ЖОМБОЉ

НЕКАД ИШЛИ ЦАРСКИ
И КРАЉЕВСКИ ВОЗОВИ

и Темишвар, а такође као путници ишли да
сређују многе послове код органа власти или
у госте да обиђу родбину и пријатеље.

Повлачењем државне границе 1918.
године пруга је добила на економском
значају јер је велики промет између две
државе обављан управо овом линијом. Тако
је било све до 1992. године, до распада
Југославије, када је промет робе драстично
опао, да би скоро скроз престао.

За време санкција 1992. године према
Југославији, као и наредних неколико година,
управо захваљујући разумевању румунских
државних власти, наши грађани масовно су
набављали робу у Жомбољу и Темишвару и
преносили је возом до Кикинде, а потом је
продавали на пијацама широм Војводине и
Београда, и на тај начин прехрањивали своје
породице.

У Кикинди и Жомбољу већ више година
наслућивали су железничари да ће ускоро
доћи до затварања ове линије. Људи из
друштава пријатеља железнице Кикинде и
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Жомбоља, заједно са пријатељима из
Сегедина, залагали су се управо за
ревитализацију целе пруге од Темишвара до
Сегедина и код својих државних власти
елаборирали потребу оживљавања и
осавремењивања ове најстарије пруге на
Балкану. Чак су пре неку годину издали и
једну заједничку публикацију.

Да ће доћи до брзог затварања
железничке линије Кикинда – Жомбољ,
железничари су још пре три године били
сигурни када је Железница Србије престала
да финансира
саобраћање
воза, а само
финансирање
пребацило на
локалну
самоуправу
града Кикинде,
што је било
недопустиво и
веома
неозбиљно, јер
нигде у свету
државну
железницу не
финансира
локална
самоуправа. То
је био потез за
укидање линије.

У дугој историји постојања ове пруге
путовао је не само обичан и пословни свет,
државни службеници, већ и они на
најважнијим државним функцијама. Пругом
Жомбољ – Кикинда путовали су цареви,
краљеви, краљице, принцезе, председници
држава, влада и министри двеју држава. Цар
Фрања Јосиф царским возом пропутовао је
кроз Кикинду 1869. и 1872. године. Приликом
другог пропутовања, сишао је са воза и
одвезао се кочијама у центар вароши. Краљ
Александар 8. јануара 1922. године по
повратку из Синаје у Румунији пропутовао је
дворским возом кроз Кикинду, али није
силазио са воза јер није испунио обећање
дато Кикинђанима. Исте године у Кикинду
приспео је и дворски воз са румунском
краљицом Маријом која је путовала у
Београд, у посету будућем зету.

 Стари Кикинђани памте и велики српски
воз из румунског Баната којим су Срби из
Румуније путовали на Опленац да се
поклоне убијеном Краљу прве Југославије.
Многи Кикинђани памте и долазак државне

делегације Југославије са председником
Титом из Русије 1956. године, који је у
земљу стигао плавим возом из Жомбоља и
преко Банатског Великог Села приспео у
Кикинду где је одржао говор на великом
народном митингу.

Многи се сећају из недавне прошлости
тзв. воза „Букурешт експрес“ који је од 1969
– 1980. године саобраћао на релацији
Букурешт – Темишвар – Кикинда – Суботица
– Ријека и воза „Симплон оријент експрес“
који је 1971/72. године из Букурешта преко

Кикинде ишао
за Венецију.

И после
Другог светског
рата возом
организовано су
у посету
Темишвару и
Жомбољу
путовали
кикиндски
гимназијалци и
чланови
Друштва
„Гусле“.
Бранислав
Зарић и
Милован Блажић
сећају се и

данас живо прве послератне посете 1968.
године Кикиндске гимназије Десетом лицеју
у Темишвару где су учили српски ђаци. Са
члановима „Гусала“ у више наврата путовао
сам управо возом на фестивале у суседни
Жомбољ.

Још памтим 1996. годину када је на
прославу „Гусала“ возом из Темишвара на
кикиндску железничку станицу пристигао
познати српски публициста Стеван Бугарски
са његовим чувеним кофером. Памтим и
његову добродошлицу: Кикиндо, сестро
Темишвара!

Кикинда и братски градови преко границе
– Жомбољ и Темишвар и поред ове одлуке
Државне железнице Србије неће бити
раздвојени. Људи са обе стране границе
наћи ће начина да интензивније путују у
госте једни другима. А када уђемо у
Европску унију, верујем да ће се и пруга
ревитализовати и да ће се путовати без
пасоша. Тада ће се за свега пола сата
стизати возом из Кикинде у центар
Темишвара.

Душан Дејанац



22 br. 1284/3.10.2014.

MAGAZIN

Радна верзија овог филма је први пут
представљена на фестивалу Кустендорф,
где је освојио изузетно позитивне реакције
присутне публике. Филм “Мали Будо” говори
о сину подгоричког
хирурга, који није
баш на добром
гласу и стиже у
Београд. Очеве
пријатељско -
рођачке везе и
везице убациће га
у ковитлац
црнохуморних
дешавања које ће
нам на врло
духовит начин
дочарати први
сусрет једног
осамнаесто-
годишњака с
нашом
престоницом.
Главне улоге
тумаче: Петар
Стругар, Сергеј
Трифуновић, Петар
Божовић, Тихомир
Станић, Андрија
Милошевић,
Милорад Капор,
Стефан Бундало,
Слободан Ћустић,
Александра
Јанковић, Христина
Поповић, Марко
Кон, Јелена
Ракочевић,
Славиша Чуровић, Танасије Узуновић, Тома
Курузовић и Марко Баћовић. Сценарио су
написали Данило Бећковић и Димитрије
Војнов.

Синопсис
Драго, хирург из Подгорице, током

операције прави грешку и убија јединог сина
шефа локалне мафије. Сада је његов
јединац Будо у опасности и Драго одлучује
да га пошаље у Београд, под заштиту свог
пријатеља из студентских дана.

За Буда је ово сјајна прилика да окуси
ноћни живот престонице. Обилази кафане и

ФИЛМ - МАЛИ БУДО
лута кроз врелу београдску ноћ у потрази за
девојкама и другим облицима забаве.
Благословено је несвестан да његови
заштитници нису оно што би требало да

буду. Жанр -
комедија, 2014.,
трајање: 95 минута.
Критика: Филм који
обећава! Нешто што
у српској
кинематографији
није баш тако чест
случај. Занимљива
мешавина комедије
и акционог филма,
која отворено
наговештава да ће
бити и наставка,
што је прилично
добра намера.
Можда би све и
могло да буде на
нивоу “Ми нисмо
анђели”, с том
разликом да је
прича о
Црногорцима у
Београду, ипак,
мало “урбанија” у
приступу свеукупне
“ангажованости” коју
филм нуди. У филму
ћете пронаћи много
ликова довољно
добро извајаних да
би могли да буду
носиоци главних
улога. Од Сергеја

полицајца, преко Петра Божовића
контроверзног бизнисмена, па до Танасија
Узуновића као бившег управника Голог
отока! Тако то ваљда бива кад се један
сценарио пише темељно. У сваком случају,
чак иако нисте љубитељ оваквог хумора, не
може се спорити да је овај филм освежење
на прилично “ускоугаоном” начину
размишљања филмаџија. Српских,
црногорских... како год хоћете. Ако већ
нећете да то буде једно те исто. Што је, у
неку руку и нормално...

(припремио Миодраг Тодоров)
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У петак, 26. септембра, Просветни дом
жупаније Тимиш (Casa Corpului Didactic
Timiş) је у својству лидера пројекта „Банат
на путу ка Европи“ организао у галерији
„Бастион“ такмичарски део Олимпијаде
науке за децу са ових простора.

Учествовало је по пет ђака у свакој
дисциплини (ПДЖ
Тимиш и Центар
за професионални
развој Кикинда), а
укупно је било 40
учесника (20 из
Румуније, 20 из
Србије). Шест
експерата, по три
из сваке државе,
сачињавала су
жири. Након
одговарања на
питања из
понуђених
дисциплина,
историје,
географије,
екологије и етнологије, ученици су се
испитивали међусобно користећи речи и
изразе из језика својих партнера.

 МЕЂУНАРОДНИ КВИЗ
Овом приликом је била приказана и

представа мултикултуралног карактера,
укључујући обичаје, песме и игре Румуна и
Срба са банатског поднебља.

У програму су учествовали и ђаци Српске
гимназије „Доситеј Обрадовић“. Александра
Петров је одрецитовала једну песму,

ученици четвртог
разреда су под
руководством
наставнице
Славене Пејанов
извели сплет
народних игара, а
професорка
Радованка
Вулетић је била
преводилац
квиза. Учитељица
Вера Жупунски је
припремила
питања за квиз
на интерактивној
СМАРТ табли.

Учесницима су
на крају биле уручене дипломе.

Горан Мракић
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Припремио: Јадран Кланица

ПРВА ПОБЕДА ВОЖДОВЦА
Резултати и стрелци 7. кола:

Спартак – Раднички Н. 1-0 (Милић 6‘)
Напредак – Војводина 0-1 (Гаћиновић 61‘)
Нови Пазар – Јагодина 3-0 (Кецап 24‘,

Радивојевић 35‘, Јевтовић 84‘)
Борац – Црвена звезда 0-1 (Гаврић 23‘)
Вождовац – Младост 2-0 (Одита 5‘,

Бабовић 75‘)
Партизан – ОФК одложено
Доњи Срем – Раднички К. 1-0

(Станисављевић 76‘)
Рад – Чукарички 1-3 (Перовић 56‘- Матић

15‘, 48‘, Миросављевић 83‘)
Табела:
1. Ц. звезда 7 6 1 0 10-0 19
2. Партизан 6 6 0 0 21-4 18
3. Војводина 7 6 0 1 17-6 18
4. Спартак 7 4 1 2 7-6 13
5. Чукарички 7 3 3 1 11-7 12
6. ОФК 6 3 2 1 9-8 11
7. Доњи Срем 7 3 2 2 5-7 11
8. Нови Пазар 7 3 1 3 10-8 10
9. Младост 7 3 1 3 8-9 10
10. Борац 7 2 2 3  6-6 8
11. Рад 7 2 1 4 10-14 7
12. Јагодина 7 1 2 4 7-14 5
13. Раднички К. 7 1 1 5  1-8 4
14. Напредак 7 0 3 4 4-10 3
15. Раднички Н. 7 1 0 6 5-14 3
16. Вождовац 7 1 0 6 4-14 3
У 8. колу, 4. октобра, састају се:
Раднички Н. – Чукарички
Раднички К. – Рад
ОФК – Доњи Срем
Младост – Партизан
Црвена звезда – Вождовац
Јагодина – Борац
Војводина – Нови Пазар
Спартак – Напредак

ЕЛИМИНИСАНО ПЕТ
СУПЕРЛИГАША

Доњи Срем, Напредак, Младост, Борац и
Нови Пазар су елиминисани суперлигаши у
шеснаестини финала Купа Србије у фудбалу.
Најубедљивију победу остварила је Јагодина
од 4-0, Паризан, Црвена звезда и Војводина
остварили су минималне победе, док је три
сусрета одлучено пеналима.

Комплетни резултати и стрелци
шеснаестине финала Купа:
Прoлетер Нoви Сaд – Дoњи Срем 0-0

пеналима 4-3
Слoбoдa Ужице – Синђелић Беoгрaд 1-1

(Јовановић 90‘- Калачевић 59‘) пеналима
5-4

Дoрћoл – Рaднички Крaгујевaц 0-1 (Арсић
37‘)

Трепча – Вoјвoдинa 0-1 (Веселиновић 50‘)
Семендријa Смедеревo – ОФК Беoгрaд 0-2

(Савић 24‘, Вуковић 82‘ једанаестерац)
Јединствo Ужице – Рaд 0-3 (Симић 10‘,

Милошевић 58‘, Јелић 83‘)
Нaпредaк – Метaлaц Г. Милaнoвaц 0-0

пеналима 2-4
Инђијa – Јaвoр 2-1 (Сурака 51‘, 85‘- Ђокић

84‘)
Спaртaк – Рaдник Сурдулицa 1-0 (Мркела

25‘)
Јaгoдинa – БСК Бoрчa 4-0 (Сaвкoвић 32‘,

36‘, Н. Aрсенијевић 75‘ једанаестерац, Ф.
Aрсенијевић 81‘)

Чукaрички – Млaдoст Лучaни 3-2
(Стојиљковић 19‘, Матић 25‘
једанаестерац, 45‘- Пешић 2‘, 5‘)

Мoрaвaц Мрштaне – Рaднички Ниш 0-1
(Ђорђевић 56‘)

Црвенa звездa – Бoрaц Чaчaк 1-0
(Деспотовић 50‘)

Слoгa Петрoвaц нa Млaви – Нoви Пaзaр 1-
0 (Стојановић 79‘)

Вoждoвaц – Слoгa Крaљевo 3-2 (Бабовић
28‘, 65‘ једанаестерац, Шкерјанц 83‘-
Вујовић 13‘, Вулић 40‘)

Бежaнијa – Пaртизaн 0-1 (Фофана 37‘)

СЛЕДИ ДРУГИ КРУГ
Женска одбојкашка репрезентација Србије

пласирала се у други круг такмичења на 17.
Светском првенству које се одржава у
Италији од 23. септембра до 12. октобра.

Српкиње су оствариле четири победе и
један пораз у Б групи, заузевши 2. место. У
прва четири кола редом су побеђивани
Турска са 3-1 (25-15, 20-25, 25-19, 25-22),
Бугарска са 3-2 (25-19, 23-25, 25-19, 18-25,
15-12), Камерун са 3-0 (25-17, 25-13, 26-24)
и Канада са 3-1 (25-7, 26-28, 25-21, 25-15). У
последњем колу Србија је поражена од
Бразила са 1-3 (26-24, 21-25, 19-25, 23-25).

Табела:
1. Бразил 5 5 0 15-3 14
2. Србија 5 4 1 13-7 11
3. Бугарска 5 3 2 11-8 9
4. Турска 5 2 3 11-9 8
5. Канада 5 1 4 4-13 3
6. Камерун 5 0 5 1-15 0
Одбојкашице настављају такмичење у Ф

групи где ће играти са Холандијом,
Казахстаном, САД и Русијом.
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Припремио: Србољуб Мишковић

Фудбал, Прва лига

ГРУПИСАЊЕ НА ВРХУ
Нерешеним резултатом на свом терену (0-

0 са Астром), Стеауа је дозволила КФР-у из
Клужа да је изједначи у бодовима али и
Динаму да јој се приближи на 3 бода.
Оваквим резултатима и првенство ће бити
занимљивије посебно што се у доњем делу
табеле воде огорчене борбе за опстанак.

Резултати 9. кола: Стеауа – Астра 0-0,
КСМС Јаш – Конкордија 1-2, Медјаш – Чеах-
лау 2-2, ФК Ботошањ – ФК Брашов 0-0,
Рапид – Динамо 0-3, СКУ Крајова – АСА
Тргу Муреш 1-0, Вииторул Констанца –
Петролул 1-3, Тргу Жиу – Оцелул Галац 4-0,
КФР Клуж – Универзитет Клуж 1-0.

На табели воде Стеауа и КФР Клуж са по
22 б, следи Астра са 19 б, а затим Динамо
са 18 б. На зачељу су Галац са 5 б и Јаш
са 4 б.

Фудбал, Друга лига

РЕШИЦА ИСПРЕД
ТЕМИШВАРА

Након дербија Баната у Другој лиги, друга
серија, у Решици, многи љубитељи фудбала
су склони да прогнозирају да ће Металул
Решица бити будући прволигаш, а не тим са
обала Бегеја. АКС Поли је доживео и други
пораз на гостовању у првих 5 кола, а до
краја првенства, пре плеј-офа, има још доста
да се игра.

Резултати 5. кола: Металул Решица – АКС
Поли 2-0, Панкота – ФК Олт Слатина 0-0,
Кампина – Тарлуђеан 2-1, Рамнику Валча –
ФК Бихор Орадеја 0-0, Миовењ – Олимпија
Сату Маре 1-0.  ФК Карансебеш је био
слободан.

На табели води Решица са 13 б, следи
Кампина са 10 б, а потом АКС поли са 9 б.

Наредно коло: ФК Бихор – Металул Реши-
ца, Сату Маре – Р. Валча, Слатина – Мио-
вењ, Тарлуђеан – Панкота, ФК Карансебеш –
Кампина. АКС Поли је слободан.

Фудбал, Трећа лига

СМЕНА ЛИДЕРА
У IV серији дошло је до смене лидера,

будући да је Мали Бечкерек био слободан
због непарног броја екипа. Себиш је
победио у гостима екипу Мотру и преузео
вођство на табели. И Ђармата је постигла
победу у гостима и приближила се горњем
делу табеле. Резултати 5. кола: Мотру –

Себиш 1-3, Минерул Мехединц – Ђармата 0-
1, ФК Хунедоара – Лугож 1-0, Инеу –
Вииторул Крајова 1-0, Турчењ – Тргу Жиу II
0-1, УТА БД – Филијаш 1-1. Бечкерек је био
слободан.

На табели води Себиш са 11 б, а следе
Хунедоара са исто 11 б и М. Бечкерек са 10
б. Последња на табели је Крајова са 1 б.

Наредно коло: Крајова – М. Бечкерек, Тргу
Жиу II – Инеу, Ђармата – УТА БД, Себиш –
Турчењ, Филијаш – Мотру, Лугож – Мехединц.
Хунедоара је слободна.

Четврта Д лига

ГОСТИМА ДЕВЕТ БОДОВА
Необичан резултат у сусрету Рипенсија

Темишвар – Гатаја 13-0 у 9. колу је до сада
рекорд у Д лиги. Иначе, гости су постигли 3
победе: Ауто – Гирода 0-3, КФР Темишвар –
Орцишоара 0-1, Раковица – АСУ Поли
Темишвар 1-5. На осталим теренима домаћи
тимови су освојили све бодове: Жомбољ –
Фаџет 4-0, Стара Бешенова – Ђирок 2-1,
Мурањ – Улбеч 4-3, Думбравица – Машлок
2-1 и Шаг – Велики Семиклуш 4-2.

На табели води АСУ Поли са 25 б, а следе
Рипенсија са 22 б, Думбравица и Машлок са
по 21 б. На зачељу је Ауто са 1 б.

Неколико сусрета наредног кола:
Семиклуш – Раковица, Улбеч – Жомбољ,
Рипенсија – Ауто, АСУ Поли – Бешенова
итд.

Тимишко жупанијско првенство

ПРВИ ПОРАЗ ВАРЈАША
• Резултати 7. кола
Прва серија: Сечањ – Томнатик 4-0,

Комлош – М. Бечкерек II 1-3, Готлоб –
Грабац 1-1, Чанад – Перјамош 2-3, Карањ –
Варјаш 1-0, Жомбољ – Трикоу Темишвар 4-0,
Валкањ – Карпиниш 2-0, Ст. Бешенова II –
Плави делија Сенпетар 4-2. На табели води
Перјамош са 19 б, а следе Варјаш и Карањ
са по 16 б.

Друга серија: Утвин – Билед 0-5, Фењ –
Дињаш 8-1, Банлок – Ђармата II 4-1,
Сенмијај – Дета 0-16, Либлинг – Моравица 1-
2, Гилад – Сакалаз 1-2, АКС Поли II –
Чернетјаз 2-0, Парац – Солвентул 2-3. На
табели води Билед са 21 б, а следи Фењ са
18 б.

Трећа серија: Неколико резултата: Ђар-
мата Ви – Аутотив Лугож 4-2, Стари Базош –
Лугож II 1-0, Драгшина – Кизатау 2-2.
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Најдража наша

ГОРДАНА АЋИМОВ

срећан ти 7.
рођендан (30.
септембра).
Нека ти сваки

нови дан буде
испуњен најлепшим

даровима којима
Свевишњи награђује

вредне, упорне и
талентоване, а ми

смо ту уз тебе да слушамо сваки откуцај
твога срца и сваки  трептај твоје душе.
Пуно те воле и љубе: мама Оливера,
тата Горан, мајка Зоја и деда Душан.

Са пуно љубави.
честитамо 7.

рођендан драгој
унуци

ГОРДАНИ АЋИМОВ

Ако у животу
заиста постоји

срећа, што живот
чини лепшим, онда
је наша жеља да та
срећа буде упућена

теби. За твој
рођендан

поклањамо ти дане пуне ведрине,
топлину која не нестаје и љубав која
вечно траје. Буди здрава, срећна и

безбрижна. Увек са тобом и уз тебе:
деда Тоша и мајка Аурелија.

8. октобар – посебан
дан, наша драга

СНЕЖАНА МИШКОВ

прославиће свој 4.
рођендан.

Највећи рођендански
пољубац нека те

дотакне путем ових
малих слова, нека ти

у срце уђе радост
нова, нека ти сва
срећа сја, нека ти

живот подари све лепоте овога света, јер
ти си наша слика која нас јутрима буди,

јер ти си нада за овај живот луди...
Твоји, који те пуно воле: мама Биљана,

тата Добрислав и сестра Андреја.

Драга

СНЕЖАНА МИШКОВ

Срећан ти четврти и
сви будући

рођендани у животу!
Да нам здрава, чила
и весела будеш, да

порастеш у здрављу,
миру и благостању и
да ти сваки дан буде

попут пролећног
цветања, летњег

бујања, јесење берићети и зимских
радости. На многаја љета, и да са нама
поделиш део твојих  радовања. Са пуно
љубави: бака Дара и тетка Љубица са

породицом.

Срећан ти 4.
рођендан, драга

СНЕЖАНА МИШКОВ

Пре 4 године дошла
си да нас све

обрадујеш, својим
нечујним присуством,

наша драга. Осми
октобар је за нас
посебан дан, дан

твог рођења, коме се
посебно сви радујемо

и који ти и овим путем, из свег срца
честитамо - латице орхидеја нек ти под
табанима блистају, а радост и срећа нек

те у стопу прате где год кренула. Грле те
и љубе: деда Мита, мајка Радмила и чика

Миодраг.

ЈОВАНА ЈОРГОВАН
8 година

На данашњи дан, 1.
октобра 2006,
угледали смо

најлепше очи нашег
малог анђела. Наш

мали анђео је
порастао, али се и

даље није променио
и остао је прави
анђео и ћерка за

понос.
Срећан ти рођендан кћери, љуби те и

воли мама Бјанка и тата Борко највише
на свету.
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Најдражем пријатељу

СТЕВАНУ ГОГИЋУ
из Сурчина, Србија

срећан 73. рођендан!
Нека ти се дани у животу што срећније

троше, нека те погоди све што је лепо, а
промаши све што је лоше. Нека те Бог

благослови, подари дуг живот, пуно
здравља, радости и весеља!

С љубављу и поштовањем: твој пријатељ
Данило Бата, Миланка, Зорица и Јован

Лацић.

Са пуно љубави,
честитамо ти 18.
рођендан драги

ДАНИЛО ЛАЦИЋ
из Темишвара

Желимо ти срећан
улазак у „клуб“

пунолетних. Све
најлепше из

детињства сачувај у
себи и буди заувек

дете, како би заувек
остао млад духом; а

исто тако одрасти, али „мало“ и буди
спреман на изазове које живот носи... У

животу увек иди гласом срца свога и
веруј својим сновима, јер живот је оно
што ти од њега направиш и зато се у
њему може десити све што пожелиш...

Зато лети. Сањај. Трчи. Стварај зору кад
је вече... Искрене жеље да као птица све

досегнеш чему ти душа лети!
Увек са тобом и уз тебе: мама Зорица,

сестрица Дара, уја Јован, бака Миланка и
Додоло.

Честиткама се придружују, уз најискреније
жеље за што лепшу и успешну младост,

деда уја Драга и баба ујна Снежана.

Наша драга

КАТИЦА ГРБИЋ
из Чанада

прославила је свој рођендан и тим
поводом желимо јој безбрижне дане,

пуно здравља и да још дуго година буде
поред нас својом добротом и

племенитошћу. На многаја љета, с
љубављу и поштовањем: Велинка и
Душан Аднађ из Великог Семиклуша.

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

СРПСКИ ВИДИЦИ -
ТВ ЕМИСИЈА НА

СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

На трећем каналу
румунског јавног

сервиса телевизије
- ТВР 3, емитује се

сваког уторка од
12.20 часова,

емисија на српском
језику, „Српски

видици” - трајања двадесет минута,
коју припрема и уређује Миодраг

Обрадов
(реприза, исте ноћи од 00.50).
Сваке среде на регионалном

програму румунског јавног сервиса
телевизије - ТВР Темишвар, можете
пратити емисију „Српски видици”,

између 20.00 и 20.30 часова, трајање
26 минута (реприза четвртком од

11.00).
Једном месечно, последњег

четвртка у месецу, на програму ТВР
Темишвар емитује се музичка

емисија српског садржаја у трајању
од 26 минута (реприза у петак од

11.00).
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С дубоким болом и
тугом у души обавеш-
тавамо да је 29. сеп-
тембра, у 50. години
живота, престало да
куца племенито срце
најдраже и највољени-
је сестре, тетке и свастике

АГНИЦЕ
ЖИВКОВИЋ

Твоје праз-
но место пече

и боли и ништа није
чистије на свету од твоје успомене у нашим
срцима и лепоте душе твоје која се на небу
огледа. Има нешто што никада неће нестати,
а то су бол и сећање, љубав и лепе успоме-
не које су остале за тобом.

Претешко је на овом свету живети без
тебе, а то најбоље знамо само ми, који смо
те много волели а прерано изгубили: сестре
Биљана и Љиљана, синовци Александар и
Зоран, зетови Душан и Хорсти.

Саучествујемо у ве-
ликом болу ожалошће-
не породице поводом
прераног губитка драге
им

АГНИЦЕ ЖИВКОВИЋ

За собом си оста-
вила успомену која не
може да избледи, нео-
каљано име које ћемо
памтити само по до-
бру и сећање које нас
опомиње да без тебе
морамо да наставимо даље онако како си
живела ти: достојанствено, часно и храбро.

Са тугом породица Јашин.

Последње збогом драгој
тетки

ВЕЛИНКИ ЛИНКИ
ДРАГАНОВ

рођ. Ројков

Заувек ће нам остати у
сећању њен мио и драги
лик, доброта и племени-
тост. Вечна јој слава и ус-
помена! Најискреније сау-
чешће Љиљи и породици.

С поштовањем, синовци Рада и Коста са
својим породицама.

Са неизмерним бо-
лом и тугом у срцу по-
дсећамо да ће се у
недељу, 5. октобра,
испунити 6 тужних не-
деља од када се пре-
селио у царство небе-
ско наш драги и вољени

ЈОАН ГРУЈИН

а нама оставио ве-
лики бол и празнину у
нашим срцима. Ти си
волео живот, шалу и
сваком помогао, али одједном нестао и ос-
тавио твоје које си волео, а и био си вољен.
Ти живиш и даље у нашем срцу и живећеш
док нас буде. Нека ти Господ Бог подари
спокојан сан. Вечна ти слава и успомена!

Заувек ожалошћени: супруга Невенка, син
Милош, снаха Марјана и најдражи унуци
Борис и Дејан, које је деда највише волео.

Тужно и болно се-
ћање на драгог нашег
течу

ЈОАНА ГРУЈИНА
из Темишвара

Он је нас волео и
ми њега, али одједном
је нестао, велику пра-
знину и бол оставио у
нашем срцу. Господу
Богу сигурно су потре-
бни добри и вредни
људи, као што си ти
Течо наш био. За тобом жале синовице
Љиљана из Швајцарске, Јадранка, Аурел и
мали Рареш из Решице, којег си ти много
волео. Почивај у миру, добра душо!

Тужно сећање на
рано преминулог

ЈОАНА ГРУЈИНА

Ретки су људи као
што си био ти, твоје
срце и добра душа
заслужују наше вечно
сећање и поштовање.
Оставио си траг који се
не брише, доброту која
се не заборавља.

С поштовањем и ту-
гом, родбина из Неме-
та: Јелена, Велибор, Овидију и Олга.
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После 14 година, односно 6 месеци од
смрти, остала су сећања на изузетно драге
особе, наше родитеље

ДЕЛИЈУ и ВИТОМИРА ПЕТРИЋА
из Улбеча

Са љубављу, топлином и нежношћу чува-
ли сте нас и подизали. Од вас смо научили
како да волимо и како да пружамо љубав.
Били сте и остали најлепша успомена нашег
детињства и одрастања. Вечно хвала за све
што сте нас научили, првенствено да поста-
немо људи отвореног срца као што сте и ви
били.

Чувамо вас од заборава: син Драган, снаја
Лућија, унук Марко, ћерка Драгица, зет Бог-
дан, унуци Никола и Ивана.

Парастос драгим родитељима одржаће се
у недељу, 5. октобра, у Српској православној
цркви у Улбечу.

Са пуно бола и ту-
ге прошло је 6 неде-
ља од када је преми-
нуо наш драги

ЖИВА ДРАГИЋ
из Шенђурца

Чуваћемо те у срцу
и радо ћемо се сећати
твоје доброте и љу-
бави коју си нам пру-
жио. Твоји најмилији:
ћерка Кринка, зет Ми-
рел, унук Далибор и
Моника, ћерка Олгица, зет Сава, унук Мио-
драг и Ана.

Шест тужних неде-
ља од када је преми-
нуо мој драги супруг

ЖИВА ДРАГИЋ
из Шенђурца

Твоје велико срце и
добра душа заслужују
вечно сећање у мом ср-
цу.

Твоја најмилија су-
пруга Ката.

Прошле су четири ту-
жне године без драгог нам
супруга, оца и деде

МИШЕ САВИЋА
из Варјаша

Време брзо пролази, а
ти нам све више
недостајеш. Никада те
нећемо заборавити и увек
ћемо за тобом жалити.

Твоји најмилији.

Са болом у души подсећамо да ће се 6.
октобра навршити 3 године, односно 24. ок-
тобра ће се навршити 1 година од када су
преминули наши драги

СЛОБОДАН БОБА и ЕЛЕНА ЛЕНУЦА
РАДОВАН

Ваше велико срце и добра душа
заслужују вечно сећање. Не постоје речи
утехе које би смањиле тугу и бол, само
сећање и понос што смо вас имали.

Хвала вам за све лепе године проведене
поред вас, вечно ћемо вас носити у срцу и
у мислима: тата и супруг Светозар, брат и
син Пера са породицом.

Годишњи помен

МИОДРАГ
СТЕФАНОВИЋ
из Соколовца

Голубе, увек ћеш
бити у нашим срцима.

Тета са породицом.
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Тужно сећање на месец октобар, када се
навршило 9, односно 1 година од смрти на-
ших родитеља

МИШЕ и ДАНИЦЕ ЈОВАНОВИЋ
родом из Дињаша

Вечно ће за њима жалити ћерка Делија и
зет Александар.

Лака им црна земља и вечна успомена.

27. септембра 2014,
у својој 86. години жи-
вота, тихо и без речи,
престало је да куца
племенито срце нашег
драгог супруга, роди-
теља и деде

ВАСЕ ЈАНОШЕВА
из Ченеја

Преселио се у цар-
ство небеско, а нама
оставио бол, успомене,
сећања и вечну тугу.

Твоји најмилији: супруга Златинка, син Миодраг,
снаја Горјана, унуке Верослава и Миланка.

Лака му црна земља и миран вечни сан!

У тузи и болу оба-
вештавамо да је 24.
септембра 2014. годи-
не, у 86. години живо-
та, преминула наша
драга мама и ташта

ВЕЛИНКА (ЛИНКА)
ДРАГАНОВ

рођена Ројков
из Темишвара

родом из Дињаша

Веома је тешко при-
хватити истину да те
више нема са нама. Не видимо ти осмех, не
чујемо глас, али осећамо да си ту између
нас. Твоја родитељска љубав, мајчински до-
дир, доброта, заслужују наше вечно поштова-
ње и љубав према теби. Постоје очи које за
тобом стално плачу, постоји твоја доброта
која се неће никада заборавити и рана на
срцу која никада неће зарасти. Нека те ан-
ђели чувају када нисмо могли ми!

Бог да јој душу прости и благослови!
Заувек ожалошћени: ћерка Љиљана и зет

Срђан.
Посебну захвалност поводом смрти наше

драге маме упућујемо родбини, комшијама,
пријатељима, познаницима и великом броју
свештеника и појаца Српске православне па-
рохије Темишвар-Град и епархије темишвар-
ске, који су у овим тешким тренуцима били
поред нас и поделили нашу велику тугу и бол.

Са болом у души опраш-
тамо се од наше драге

ВЕЛИНКЕ ДРАГАНОВ
из Темишвара

Великим срцем, племе-
нитом душом и часним жи-
вотом заслужила си вечно
сећање и поштовање. Веч-
на ти слава и успомена!

Ожалошћени: прија Љу-
бица, Љиља и Предраг.

Последњи поздрав драгој
ујни

ВЕЛИНКИ ДРАГАНОВ

Остаћеш вечно у нашим
срцима. Синовац Слобо-
дан Путин са породицом и
Јасмина Лупулеску (рођ.
Путин) са породицом из
Темишвара.

Лака јој црна земља!

Са болом у души опра-
штамо се од добре душе,
наше драге сестрице

ВЕЛИНКЕ (МОДЕ)
ДРАГАНОВ

из Темишвара

Пуно је лепих тренутака
које смо провели заједно
још као деца, да их се са
поносом сећамо. Била је
оличење доброте и љубави.

Чуваћемо је од заборава: њена сестрица
Коса из Дињаша са синовицама: Славенка,
Јаворка и Силвана из Темишвара, братић
Урош и Ђета из Аустрије и синовац Злато-
мир са породицом из Темишвара.
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За нама и у нама
су 2 године несмање-
ног бола откако нас
напусти наш најдражи

ЖИВОЈИН
МАЛАЦКОВ
из Великог
Семиклуша

Туга, као да је про-
шао само тренутак ...
Љубав, као да си још
увек ту... Бол остаје
заувек... Свуда те има
и у свему си с нама, нема те тамо где нам
највише недостајеш, у животу.

Твоји: супруга Вера, ћерке Весна и Дана
са породицама, брат Душко и сестра Анђе-
лија са породицама.

У нежном сећању чувамо драге родитеље
који су преминули пре 3 године

БОРИСЛАВ и КОВА БОЖИН
из Великог Семиклуша

Добри се људи упамте по најлепшим осо-
бинама и тако нам занавек остају у мислима
и осећањима. Освојили су за живота кутак ве-
чности у нашој пролазности.

Заувек ожалошћена ћерка Вера, унуке Весна
и Дана са породицама. Тужно сећање на

дан 4. октобар, када
је пре 9 година преми-
нуо наш драги

МИЛОСАВ РАЈИЋ
из Дињаша

Само туга остаје и
неизмеран бол, али
успомене на тебе и
твоју доброту остају.
Био си племенит и до-
бар човек. Сва сећања
на тебе су лепа и зато
те никада нећемо заборавити.

Заувек ожалошћени: супруга Ђурђевка, си-
нови Душан и Оливер, снаја Клара и унук
Марко.

Пуни туге опраштамо се
од драге

ВЕЛИНКЕ ДРАГАНОВ

Доброту и племенитост
носила си у свом срцу и
увек за нас имала топао
поглед, мудру и лепу реч.
То се памти, зато се са се-
том сећамо свега лепог до-
живљеног са тобом.

Остаћеш у нашим мислима и успоменама:
братић Иса и синовац Миле Ројков са поро-
дицама.

Са болом у души подсе-
ћамо да се данас, 3. окто-
бра, навршавају 7 година
од када је преминуо наш
драги

МИЛИВОЈ ВУЈИЋ
из Великог Сенпетра

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: супруга Мика, син Лаза, ћерка
Мирослава, зет Миле и унука Емина.

Седам тужних година
пролази од када је преста-
ло да куца племенито ср-
це нашег драгог

МИЛИВОЈА ВУЈИЋА
из Великог Сенпетра

Има нешто што никад
неће нестати, а то су: бол,
сећање и лепе успомене
које су остале за тобом.
Био си оличење доброте и позитивности. Та-
квог ћемо те и памтити, јер својим поште-
њем, искреношћу и упорношћу увек си нам
био и остао узор.

Са тугом у срцу: сестра Аница, синовица
Снежана и Соња.
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Прошло је 9 болних
и тужних година од
када те нема, сине наш

ЈАСМИН БАЧВАН
родом из Ченеја

Нема време које ће
избрисати твоје успо-
мена, са нама и у на-
ма живиш. Нећемо те
никада заборавити, си-
не наш вољени.

Тата Стева и мама
Драгица. Анђели нека
те чувају.

Две дуге и тешке
године живимо без на-
шег драгог

САВЕ ЦАРАНА
родом из Ђира

Нема дана да те не
споменемо, и са тугом
и сузама у очима, при-
сетимо на оне дане
када си ти био међу
нама, када нам је кућа
била пуна радости,
љубави, среће.  Био си
вредан, частан, поштен, пун живота, веселог
духа, то си све знао да пренесеш на нас, да
нам улепшаш и олакшаш живот.

Почивај у миру!
Твоји: супруга Горица, ћерке Радмила и

Нада, зет Рада, унуци Славица, Марко и
Радојка.

Пролазе 16 тужних
година од када је пре-
минула наша драга

ПАУЛИНА ЛИНА
ГРУБАЧКИ

из Српског
Семартона

Била си нам велики
ослонац, узор и понос.
Учила си нас како жи-
вети, знати и умети,
имати веру у живот.
Нема више твог осме-
ха који је значио доброту, топлог крила које
се звало родитељска љубав,  меке руке које
су се звале благост, нема више твојих позла-
ћених речи да нас бодре, посаветују, науче.
Остаје само сећање.

Заувек ожалошћени син Живица са поро-
дицом.

Са истим болом и
тугом обавештавам да
ће се 3. октобра испу-
нити 8 година од када
је преминуо мој супруг

БОЖИДАР ЧИЗМАШ
из Фења

Време никада неће
умањити тугу и бол за
тобом, јер мени ћеш
увек недостајати. Са
поносом те споми-
њем, са љубављу чу-
вам у мом срцу, а са вечном тугом живим
без тебе: супруга Љубинка и остала ближа и
даља родбина.

Нека ти Господ Бог подари миран вечни сан.

Навршавају се десет тужних година како је уснула у Господу
наша драга и вољена мати и мајка

КОСЕНА МУНЋАН
из Варјаша

Тихо, полако и смирено, да никоме не засмета, да не поремети равноте-
жу свакодневице, пошла је у свој вечни дом, као што је и живела, изгарајући
свим својим бићем како би свакоме од нас пружила прегршти радовања,
племенитости и доброте. Скромно и ненаметљиво, дискретно и осећајно,
увек је изналазила могуће путоказе за наше ходање стазама времена, за
свакога и у сваком тренутку имала је благу реч поуке и љубави. Задужила
нас је чврстином осећања и дубином вере, непроцењивим жртвовањем и широкогрудом
љубави, које нам је племенито у аманет оставила. Упркос пролазности времена, она и данас
живи у нашим ожалошћеним срцима. Нека јој Свевишњи подари блаженство и спокој. Хвала
свима који је се сећају.

С неизмерном тугом у души, уз дубоко поштовање, породица Мунћан.
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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




