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V E S T I
ДЕЋАНИ НА ФЕСТИВАЛУ
ПАПРИКАША У БУЗЈАШУ
Прошлог викенда, 11. и 12. октобра у
Бузјашу је одржан Фестивал паприкаша и
вина, који је окупио хиљаде људи
љубитеља ове кулинарске банаћанске
атракције.
Како сазнајемо од Дијане Татарушану,

пензионера града Новог Сада крајем ове
седмице, од 17. до 19. октобра, у оквиру
Пројекта међугенерацијске прекограничне
сарадње и солидарности „Мост сарадње“.
Ово је узвратна посета пријатељима из
Новог Сада, који су били гости Семартонаца
прошлог месеца, на манифестацији
посвећеној Доситеју. Г.Г.П.

АКУД „МЛАДОСТ”
У ЈАШУ
Наше Академско културно-уметничко
друштво „Младост“ гостоваће овог викенда
од 17. до 19. октобра, на Међуетничком
фестивалу фолклора „Confluene 2014“, који
се већ седми пут одржава у Јашу. Поред
АКУД-а „Младост“, који ће представити нашу
мањину на Фестивалу међуетничког и
мултикултуралног карактера, учествоваће још
и представници Немаца, Грка, Мађара,
Пољака, Руса, Украјинаца, Италијана и
Рома. Г.Г.П.

вође КУД „Свети Никола“, Дећани су у
Бузјашу наступили по први пут. Они су
извели кореографију Сенадина Крстића „Моја
дика“.
Као једини српски ансамбл, привукли су
пажњу гледалаца и били су награђени
топлим аплаузима. Љ.П.С.

ЈОШ НАГРАДА ЗА МАЛОГ
ЏУДИСТУ
Спаско Михајловић јесте ђак четвртог
разреда Српске гимназије „Доситеј
Обрадовић“, али се као спортиста већ
прославио бројним наградама.

НА ДАНУ ГРАДА ТРСТЕНИКА
Општина Трстеник прославила је 15.
октобра Дан ослобођења Трстеника, који се
већ неколико година слави и као Дан
општине.
Тим поводом, одржана је Свечана
академија којој су поред руководства
локалне самоуправе присуствовали
представници републичке власти, директори
јавних предузећа и установа. На основу
вишегодишње сарадње, у име Савеза Срба
свечаностима у Трстенику присуствовао је и
председник ССР, Огњан Крстић. Љ.П.С.

СЕМАРТОНЦИ ГОСТИ
УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА
У НОВОМ САДУ
Чланицe „Кола Круниних сестара“ из
Српског Семартона биће гости Удружења
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Најновији успех Спаска Михајловића
догодио се у Хрватској на Међународном
џудо Меморијалу „Јосипа Потнека“ у Осијеку,
где је мали спортиста освојио друго место.
Љ.П.С.

KO BI REKO

ПРИВИДИ
Пише:
Љубинка
Перинац
Станков

Привид има апсолутну моћ да се над нама иживљава, да нам
сабира и одузима животе, да нас мајсторски изманипулише
уверењем да је све обећано аутоматски испуњено. А ми ћемо
само да померамо кулисе, да наставимо у доброј амнезичној
традицији да верујемо у Орвелов збир да су 2и2 понекад 5

Када сам једном приликом Раду Ђуричин
питала може ли из мноштва изговорених
сценских реплика у позоришту да издвоји
једну, само се насмешила и изговорила стих
Десанке Максимовић: „Земља јесмо, остало
су све привиди“.
Има ли данас ишта актуелнијег од
привида?! Прошетајте градом. Под
кампањским геслом
„Темишвар се
редефинише, јер то и
заслужује“, град нам се
претвара у модерно,
сувопарно и безлично
бетонско ругло. Све што
је по трговима било
живо, посечено је и
уклоњено. Због
бициклистичких траса уз
Бегеј је искасапљено на
стотине столетних
стабала. Али, да све
буде избалансирано и
„редефинисано“, стабла
су замењена
полуосушеним палмама у
саксијама.
Половина је октобра, а
радници Хортикултуре
испред Континентала
саде нежне шарене
љубичице...Зима више неће доћи. Не сме,
бар док се председничка кампања не
заврши.
Са зграда пада малтер, понеки цреп, или
чак цигла, али је зато вечерње осветљење
као у бајкама. Просто, из авиона све
подсећа на благостање.
Сад, поштено је да кажем...понека је
зграда реновирана...Како? То је већ ствар
богате маште...
Чуду се не могу начудити од када сам
под окрњеним ћошком стуба на једној таквој
тек реновираној фасади приметила
стиропор. Најобичнији, онај у којем се пакују

телевизори.
Бог те мазо...цео стуб лажиран на фасади
од стиропора.
Привиди, свуда само привиди... Такви су
и људи... Бирани по критеријуму што
необразованији и безобразнији, али зато
угланцани на друштвеној лествици и
сервирани као елита - политичка, модна,
економска, и
тенденциозно културна.
Са солитера нам се
смеше покајнички
огромни погледи на
плакатима. Улепшани и
увећани. Моћно се цакле
под сунцем.
Са ТВ екрана бекећу
неописиво дрске
носачице силиконских
груди, задњица и
мозгова, због којих нам
деца сматрају да је кул
да из реченице
изоставиш предикат, а
девојчице нам већ у
трећој позирају
напућених усана као
Фото: Алин
Стојановић
плејбој
зечице,
уз
аплаузе и одушевљење
лоботомисаних
родитеља.
Привид има апсолутну моћ да се над
нама иживљава, да нам сабира и одузима
животе, да нас мајсторски изманипулише
уверењем да је све обећано аутоматски
испуњено. А ми ћемо само да померамо
кулисе, да наставимо у доброј амнезичној
традицији да верујемо у Орвелов збир да су
2и2 понекад 5.
Ипак, иза свих ових позоришних
сценографија и привида, има и живих људи,
од крви и меса. То су они ретки, који упркос
свему знају...
Краљ је го! Такав ће и остати. Јер му се
може!
br. 1286/17.10.2014.
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Студенти блокирали Факултет политичких наука
Део студената београдског Факултета
политичких наука блокирао је наставу,
незадовољни условима студирања и
немогућношћу да са
управом постигну
договор о захтевима
за суфинансирање.
Студенти ће остати
у згради факултета
даноноћно, док се не
испуне захтеви, рекла
је Тањугу Наталија
Ристић, из
организационог тима
студената.
Главни разлог за
протест је, како је
рекла, укидање
суфинансирања
студената.
Услов да се студент овог факултета
финансира из буџета јесте да буде рангиран
у оквиру предвиђене квоте али мора да има
и просечну оцену изнад 8,00 и да сакупи 60

бодова током једне академске године, рекла
је Ристић.
“У супротном, из свог џепа мораће да
издвоји око 100.000
динара, колика је
пуна висина
школарине”, рекла је
Ристић и навела да
су претходних година
студенти и управа
налазили
компромисно решење
и постојала је пракса
суфинансирања за
свакога ко има изнад
48 бодова.
Пре неколико дана
и група студената
београдског
Филозофског факултета блокирала је ту
институцију, тражећи од управе да испуни
захтеве везане за олакшано студирање и та
блокада још траје.

Високе Дечане опасати бодљикавом жицом
МОНАСИ манастира Високи Дечани
приметили су јуче на капији која води ка
економији манастира још један графит са
натписом „ИСИС“ и
„АКСХ“, односно
„Исламска држава
Ирака и Сирије“ и
„Албанска
национална армија“.
Због претећих
графита, братство
ове светиње
затражило је на
јучерашњем састанку
са командантом
Кфора, италијанским
генералом
Франческом
Фиљуолом, да се манастир окружи
бодљикавом жицом. По речима игумана
манастира Саве Јањића, монаштво се после
овог инцидента, другог у последњих шест
месеци, не осећа безбедно.
Он напомиње да су захтеви за повећање
безбедности послати свим међународним
факторима, односно свим дипломатским
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представништвима.
- Очекујемо и да ће се држава Србија
заузети у међународним круговима да
посебно Дечани и
Пећка патријаршија
буду заштићени.
Поготову што се
недавно и у
патријаршији догодио
инцидент, када је
вехабиста Мухамед
Бећири (22) из
Србице, настањен у
Пећи, напао физички
полицајца, чувара
манастира, уз повике
„Алаху екбер“ и
повредио га. Такође,
имамо сазнања да је Бећири, са још једном
групом вехабија, римокатоличким сестрама у
Пећи претио да ће их заклати. У питању је
озбиљна претња која уноси узнемиреност и
забринутост међу Србе на КиМ - истиче за
„Новости“ Јањић.
Д. ЗЕЧЕВИЋ

[TA [TAMPA [TAMPA
ПОНТА – АГЕНТ?
Председник Трајан
Басеску је почетком
недеље обелоданио да
је кандидат Социјалдемократске странке за
председника Румуније и
тренутни премијер,
Виктор Понта, између
1997. и 2001. био тајни
агент румунских
обавештајних служби и
да се на тај начин објашњава његов брз успон на политичкој
лествици. Виктор Понта је одговорио да су председникове
изјаве „пуке лажи“ и да се овај плаши што ће изгубити власт.

ВРЕМЕПЛОВ

Збор СКДУ-а
У недељу 24.
новембра, у 9.30
часова, у дворани
СКДУ-а, Улица
Унгурјану број 10,
одржаће се збор
темишварске
омладине.
17. новембар 1946.

ПАРЕ ЗА ИМАГИНАРНЕ ЦИГАНЕ
Када су видели да у
зграду Министарства
наставе упадају
маскирани полицајци,
неки запослени су
покушали да побегну са
два лаптопа. Када су
били ухваћени, рекли
су да им дотични
рачунари не припадају.
Агенција за борбу против корупције је покренула истрагу о
европским фондовима које је Министарство наставе, по свему
судећи, проневерило. Ради се о 18.500.000 леја, наводно
намењених деци ромског порекла.

ЕВАКУИСАНА „ЛОГА“
Збога извођења радова
на заштити зграде, ученици
и наставници Националног
колеџа „Константин
Ђаконовић Лога“ ће
наредних десет месеци
морати да се преселе у
Технички колеџ „Краљ
Фердинанд“. Радови у једној
од најпознатијих
темишварских гимназија
започели су овог пролећа.

Ревија
фолклора
У оквиру представе
„Једна песма, један
цвет“, наступили су
народни оркестар и
солисти ансамбала
„Зора“ и „Коло“ као и
играчка формација
„Зоре“.
5. јун 1985.

Маратон Српске
песме и игре
Дом културе
студената биће
домаћин Маратона
српске народне песме
и игре, који организује
ДССР, у суботу 11.
априла, са почетком у
11. часова.
3. април 1992.

Превео и приредио: Горан Мишковић
br. 1286/17.10.2014.
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Екатерина САНДИЋ,
књижевник

Лична карта:
Година и место рођења:
1939, Арад
Студије:
Пољопривредни факултет у
Темишвару
Радила као:
агрономски инжењер
Књижевна активност:
објавила три романа
Брачно стање:
удата, има сина

УЗАЛУДНО БЕЖАЊЕ ОД ТАШТИНЕ
• Оно што је написано моћи ће да се прочита и после сто или више година
Не занимају ме награде, титуле или признања, хоћу да се моје књиге
једноставно промовишу саме • У овим годинама убеђена сам да је све што
нас окружује пука таштина •
• Потомак сте једне старе арадске
породице. Шта знате о њеној прошлости?
Желећи да сазнам што више о својим
прецима, потражила сам родословно стабло
и открила у црквеним матичним књигама
презиме Турчин. Мој прадеда, Теодор, који је
имао деветoро деце, био је Арађанин и
живео је исто у овој улици (данас
Кондурашилор), само мало ниже. Она се у
то време звала Чуторо уцо. Питала сам се
зашто смо се презивали Турчин? Незванична
прича, која се у нашој фамилији преносила с
колена на колено, је да је нека моја
чукунбака, у неко давно османлијско доба,
имала везу са извесним Турчином, који је по
свему судећи био војно лице. Из те везе се
појавило једно дете, а Турчин је жени у коју
се заљубио дао много новца. Породица је
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била богата у почетку, али велики број
потомака резултирао је поделом имања. У
неким документима сам наишла и на
варијанту Турчинов, али могуће је да је то
само „прдачина“ или шпиц-наме, како се то
упражњавало некад у Банату и Поморишју.
• Шта сте сазнали о Вашем деди након
истраживања које сте спровели?
Он је, како сам већ рекла, био један од
тих деветоро деце мог прадеде. Оженио се
Екатерином Живков, која није знала српски,
иако је била из делимично српске породице.
Имали су пет синова, од којих је један био и
мој отац. Додуше, ја сам једино женско дете
у читавој породици. Баба и деда су
настанили кућу (у којој и дан-данас живимо)
још у 19. веку, пре рођења њиховог првог
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детета, дакле пре 1898. Они су били врло
занимљива сорта људи – градски сељаци.
Иако им је главна делатност била
земљорадња, они су посећивали позоришта,
биоскопе, ресторане и уживали у свим
погодностима које је некадашњи Арад нудио.
Не заборавимо да је град на Моришу био
важан културни центар у то време. Мој отац
се родио 1902, а деду, који је умро 1938,
нисам успела да упознам.
• Како сте научили српски језик?
Моја мајка је била
Румунка, звала се
Флорика Нини и била
је потомак једне
такође старе арадске
породице. Она је јако
волела Србе и
подржала ме је да
научим српски, иако
се тај језик није
говорио у нашој кући
када сам се ја
родила. Уписала ме је
у српско одељење
учитељице Велинке
Остојић, жене једног
православног
свештеника пореклом
из Надлака, која је са
нама говорила
искључиво српски.
Она је била толики
родољуб, да је пре
самих ученика
прихватила да и
њихове родитеље
васпита у српском
духу и језику којег су
они заборавили. Њена жеља је била да и
родитељи помогну својој деци при учењу.
После Другог светског рата школа се
одвојила од цркве, која је у прошлости
помагала при васпитању деце из
сиромашних породица, тако да смо и ми
пошли другим путем. Сећам се да у нашем
разреду скоро нико није знао српски, али је
учитељица Велинка била врло ревносна и
успела да нас у извесној мери поврати на
колосек језика којег су наши преци
заборавили или запоставили. Неки мамини
познаници су је критиковали што ме је

уписала у српску школу, говорећи да ћу
оданде изаћи неспремна и недовољно
образована, али на крају се испоставило да
нису били у праву. Када сам прешла у
румунско одељење, пошто српског више није
било у другом циклусу школовања, нисам
осетила никакву разлику и наставила сам да
добијам само високе оцене.
• Где сте наставили даље школовање?
Уписала сам Средњу школу број 2 у
Араду, која се данас зове Елена Гиба Бирта.
Тамо ми је наставница
румунског била маћеха
Мирона
Константинескуа,
будућег министра
просвете и
комунистичког
званичника. Она је
препознала у мени
извесну наклоност
према књижевности и
посаветовала ме да
упишем Филолошки
факултет у Букурешту,
али моја матер није
била сагласна. Касније
сам уписала
Пољопривредни
факултет у Темишвару,
чија је зграда била на
данашњем Маријином
тргу. У међувремену
сам се удала за
Димитрија Сандића и
преселила се у
Крајову, где је он био
привремено запослен,
како је то било у
време комунизма. Касније сам радила као
агрономски инжењер у Бутењу (округ
Кришана) и као шеф државне откупне
станице за житарице. Почетком 1990. сам се
пензионисала и посветила другим стварима.
• Када сте почели да пишете?
Почела сам да пишем разне причице и
песме још у време средње школе. Послала
сам неке своје радове издавачким кућама,
али није било никог да ме подржи.
Седамдесетих година сам успела да срoчим
роман „Побеђени победници“ („Victorioşii
br. 1286/17.10.2014.
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învinşi“), којег сам послала издавачкој кући
„Еминеску“. Књижевни критичар Валерју
Рапеану ми је рекао да му се књига
свиђала, али ми је препоручио да своју
љубавну причу убацим у нeки шири
политички контекст, јер у супротном неће
бити објављена. Покушала сам то да
урадим, али ми је касније речено да је
прилагодим
последњем
конгресу
Комунистичке
партије. То је
било изнад
мојих
могућности,
тако да сам
одустала.
Схватила
сам да
можда
господин
Рапеану и не
чита оно што
му се шаље,
већ да то
уместо њега чине сарадници, тако да сам у
гневу поцепала сва писма која сам примила
од њега. Можда није требало то да учиним,
али била сам врло љута. Средином
шездесетих година сам победила на
књижевном такмичењу са сценаријом „Лето
немира“ („Vara frământărilor“). Био је
снимљен и краткометражни филм по
њему, али нисам била задовољна када
сам га видела. После Револуције сам
написала још две књиге, „Не можеш
летети сломљених крила“ и „Проналажење“
(„Nu poţi zbura cu aripi frânte“ и
„Regăsire“), којe сам објавила пре
неколико година у издавачкој кући
„Трином“ у Араду.
• Како су
реаговали људи
који су прочитали
Ваше књиге?
Нисам одржала
никакву промоцију,
као што се то
обично ради. У овим годинама
убеђена сам да је све што нас
окружује пука таштина. Не

8

br. 1286/17.10.2014.

занимају ме награде, титуле или признања,
хоћу да се моје књиге једноставно
промовишу саме. Поклонила сам скоро све
примерке књижарама, библиотекама и
познаницима, не тражећи никакву
финансијску надокнаду. Једну књигу сам
написала у првом лицу, тако да су неки
помислили да се ради о мом животу, док су
друге две
сачињене од
успомена и
написа из
дневника.
• Зашто
сте
потписали
књиге
псеудонимом
„Катарин
Санд“?
Учинило ми
се да звучи
интересантније,
егзотичније.
Нажалост, у
Араду постоји тренд да се не поштују и
уважавају локалне вредности, тако да сам
хтела мало да заинтригирам потенцијалне
читаоце. Радујем се што су се моје књиге
допале неким познаницима.
• Пишете ли тренутно
нешто?
Имам у плану да напишем
још два романа, надам се да
ћу успети да их завршим.
Највећа радост је да видим
своја осећања и размишљања
отелотворена у књигу.
Оно што је
написано моћи ће
да се прочита и
после сто или
више година.
Највише сам била
инспирисана
животом жена, а то
је тема коју и
тренутно обрађујем.
Горан Мракић

GOSTOVAWA

ДАНИ ЛУДАЈЕ - КИКИНДА
Двадесет и девета традиционална
културно-уметничка манифестација
организована од стране Туристичке
организације Општине Кикинда под називом
„Дани лудаје“, одржала се крајем прошле
седмице од 9. до 12. октобра и окупила је
бројне посетиоце из Србије, али и
иностранства. Средином октобра сваке
године Кикинду, овај банатски град, посети
неколико хиљада туриста из матичне земље
и земаља региона, а неколико година, увек у
оквиру културно-уметничког дела програма
Дана лудаје, наступају и српска фолклорна
друштва или оркестри из Румуније на позив
Општине Кикинда. Ова манифестација, са
традицијом од преко четврт века, нуди за
свакога по нешто, од разноврсних
кулинарских банатских специјалитета и
обичаја, преко разних такмичења до песме и
игре, ревије парадних коња, маскенбала,
изложби, стручних предавања и концерата, а
централни део манифестације је мерење
најтежих и најдужих лудаја, односно бундева
или тикава. Чланови КУД „Свети Сава“ из
Великог Семиклуша, под вођством
кореографа и упућивача Наталије и Георге
Мандрана, наступали су прошле суботе, 11.
октобра у оквиру културно-уметничког дела
програма, на отвореној фестивалској сцени,
смештеној на главном кикиндском

централном тргу. Њихово представљање
било је заказано у поподневним часовима, а
многобројну публику, која се задесила
испред сцене и љубитеље фолклора
одушевили су приказаним народним
српским играма из Баната, а затим и играма
из долине Нишаве. Након наступа културноуметничких друштава, Семиклушани су
имали прилике да прате и остале програме,
да уживају у празничној атмосфери.
Посматрали су наступе Тамбурашког
окркестра „Зоруле“, Гоце Тржан и Халида
Муслимовића. У име свих чланова
семиклушког културно-уметничког друштва,
кореограф и уметнички руководилац
Наталија Мандран се захваљује Игору
Попову, кореографу Академског друштва за
неговање музике „Гусле“ из Кикинде, који се
потрудио да као прави домаћин учини
пријатан боравак гостима и пријатељима из
Румуније. И да не заборавимо да
напоменемо да је шампионски плод лудаје,
тежак 507 килограма, измерен у суботу у
такмичарском делу овогодишње
традиционалне туристичке манифестације
„Дани лудаје“ у Кикинди, а победничку
лудају донео је петоструки победник Милан
Десница из Савиног Села у Бачкој.
Миодраг Тодоров
br. 1286/17.10.2014.
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ПОЛА ВЕКА КЊИЖЕВНОГ КРУЖОКА „ДОСИТЕЈ
ОБРАДОВИЋ“ У СРПСКОМ СЕМАРТОНУ
Октобарско недељно поподне, топло ко
усред августа. Окупило се тог 12. октобра, у
тек реновираном седишту МО ССР, на први
поглед, изненађујуће много народа за једну
сеоску средину.
За оне који средину мало боље познају,
изненађење и није било толико, јер је
Српски Семартон село са озбиљном
културном традицијом и прави расадник не
само књижевника, већ бројних угледних
српских интелектуалаца у разним доменима.
Тако је било и овог пута, када су се
Семартонци – лекари, професори,
наставници, музичари и културни радници уз
њихове госте, чланове српских књижевних
кружока који делују у Румунији, окупили
поводом обележавања 50. годишњице
Књижевног кружока „Доситеј Обрадовић“.
Већ у дворишту је сам дочек био
посебан, јер су гости дочекани уз хармонику
и тамбуре.
Чланице Кола српских сестара „Круна“
стале су уз тамбураше да осмехом дочекају
госте, а да им гости не прегладне, саме су
спремиле и послужење, јер, каже нам тетка
Живка Живанов, тако се у Српском
Семартону ваља.
Весна Чолаковић Струца, ћерка
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књижевника и оснивача семартонског
кружока, која је и сама данас срце културноуметничке активности, дочекала је и
поздравила госте, а њој су се у поздравима
придружили и Огњан Крстић, председник
ССР.
Историчар и монограф Стеван Бугарски,
коме Семартонци дугују захвалност за
неколико монографија, носталгично и сетно
нас је прошетао кроз пола века
семартонског књижевног кружока „Доситеј
Обрадовић“, наводећи нимало занемарљиве
податке.
“Наиме, рекао је овом приликом Стеван
Бугарски, Семартонци су и пре оснивања
кружока били књижевно активни. До Другог
светског рата појавила се књига Јоце
Огњанова 1924, а после рата до оснивања
кружока појавила се књига Живе Чолаковића
1953., три књиге Јове Бељца: 1956, 1957,
1959; 1 књига Браће Мирјанић: 1964, а
заступљени су у 7 зборника и антологија.”
Од оснивања кружока 1964. до 1990.
појавиле су се: 2 књиге Браће Мирјанић:
1969, 1971; књиге Ј. Чолаковића: 1972,
1975, 1979, 1988, 5 књига Д. Мирјанића:
1973, 1979, 1983, 1987, 1988; 1 књига Живе
Мишковића и синова: 1975; 4 књиге Ђоке
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Жупунског: 1977, 1982, 1985, 1987; 2 књиге
Србољуба Мишковића: 1982, 1989; 7 књига
осталих аутора; 12 састављених и
преведених уџбеника; 1 преведена књига, а
заступљени су у 22 зборника или антологија.
После 1990. је издавачка активност била
обимна: ту већ имамо 69 ауторских књига:
21 преведену књигу, 15 састављених и
преведених уџбеника; заступљени су у 39
зборника и антологија, одбрањене су 3

Када је и Семартон, као село, похрлио да
решава друштвене проблеме који су се дуго
гомилали, култура је запостављена. Пошто
се истовремено изражено осетио недостатак
подмлатка, што је довело и до укидања
школе, гашење књижевнога кружока прошло
је скоро незапажено. Или се он можда и није
угасио, него и сада, исто тако незапажено,
траје у достигнућима још живих и још увек
жилавих Семартонаца, независно да ли

докторске дисертације, а заступљени су у
14 биографских лексикона.
Учествовали су Семартонци на 22
научна скупа у земљи и иностранству и
заступљени су у штампаним
зборницима, а сарађивали су у 62
периодика у Румунији, Србији
(Југославији), Белорусији, Словенији,
сарађујући са главним издавачким
кућама.
„Књижевни кружок „Доситеј“,
рекао је на крају Стеван Бугарски,
није деловао као збирно лице, него
као збир истакнутих појединаца;
отворивши простор њиховом
продору, деловао је више
симболично, не ради усмеравања,
него ради смотре достигнућа, ради
прегледа урађенога”.
Ниједан од наших књижевних
кружока није био регистрован као
правно лице; радили су при
школама, при домовима културе, а у
Темишвару при књижевном часопису;
семартонски кружок у томе није био
изузетак.
Књижевни кружоци нагло су се
гасили када се то најмање очекивало:
после 1990, у догађајима који су нас
затекли неспремнима.

формално сматрају или не сматрају да
припадају јединственом покрету, који,
уосталом, и није бирократски водио неке
спискове чланства, него се
распростирао широко „по пољима
нашим“, како рече његов творац Јован
Чолаковић.
Сви су ови подаци илустровани
слајдовима и музиком, које је на
врло вешт и помало сетан начин
укомпоновао Стеван Бугарски, уз
помоћ Сиде Бугарски.
Настављајући у врло пријатној
атмосфери, изборе из своје прозе или
песама читали су: Ђока Стојанов
(читао песме Јована Чолаковића), Иво
Мунћан, Љубинка Перинац Станков,
Миладин Симоновић, Предраг
Деспотовић, Славомир Гвозденовић,
Србољуб Мишковић, док су скуп понеким сећањем обојили Љубомир
Степанов, Наташа Љубомиреску,
Кристина Мирјанић и Ката Курјачки.
Поподне је закључено како је и
почело, уз добру музику, тамбураше под
вођством Илије Грубачког и
незаборавне колаче Семартонки.
Љубинка Перинац Станков
br. 1286/17.10.2014.
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СЕДНИЦА РУКОВОДЕЋЕГ САВЕТА ССР
У суботу, 11.октобра, с почетком у 11
часова одржана је у седишту ССР у
Темишвару седница Руководећег савета
ССР.
Седницом је председавао Огњан Крстић,
председник ССР, уз секретара ССР,
Златиборку Марков.
Установљен је кворум од 33 присутних
делегата на седници, усвојен је записник и
изгласан је дневни ред који је обухватио:
усвајање издавачке активности и културних
манифестација за новембар и децембар
2014; анализу активности ССР - приходи и
расходи, за период јануар-септембар 2014;
административно-организационе проблеме и
разно.
Златиборка Марков је прочитала предлоге
активности за ССР за новембар месец. То
су: Бал пачића, Фестивал малих
тамбурашких састава у Старчеву, са
учешћем ТО „Батини бећари“, Турнир
пријатељства у стоном тенису у сарадњи са
Гимназијом „Доситеј Обрадовић“ у
Темишвару, Месец српске културе у
Темишвару, Дан школе у Српској гимназији
„Доситеј Обрадовић“, Прослава
Аранђеловдана и славе АКУД „Младост“.
Ове манифестације једногласно су у
блоку изгласане.
За децембар месец предложене
активности биле су: Никољдан у Дети;
Прослава Светог Николе и 25. годишњица
ССР, Дечји фестивал обичаја и традиције
„Венац“, Поклон пакетићи и Прослава
Материца у сарадњи са Епархијом
темишварском.
Пошто је Јадран Кланица, директор С.Г.
„Доситеј Обрадовић“ имао примедбу и
захтев да сви ђаци гимназије добију поклон
пакетиће, а не само ђаци од нултог до
четвртог, акција је изгласана засебно са
једним уздржаним и једним гласом против.
Све остале активности децембра месеца су
једногласно изгласане.
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У календару издавачке активности за
новембар месец налазе се три наслова
књига. То су књига прозе Милане Петров,
књига осврта и есеја Љубинке Перинац
Станков и књига песама за децу Николе
Нешића. Штампање ових књига је у блоку
једногласно изгласано.
Огњан Крстић је представио присутнима
на седници финансијску слику пословања,
представио оквирне трошкове ССР од
јануара до септембра и обавестио их је о
ситуацији радова који су у току у Српском
културном центру ССР, који је скоро готов и
уколико се уклопе трошкови у буџет, почеће
радови на спрату.
Седиште у Семартону је завршено, као и
радови у Музеју Епархије, који су
финансирани пројектом из Министарства за
дијаспору, а такође и седиште у Лесковици
које је уређено и поправљено.
Огњан Крстић је замолио присутне да
доставе или понове молбе за дотације у
намештају за седишта ССР.
Председник ССР тражио је од присутних
и добио сагласност да се прикупљена помоћ
од фирме Флекстроникс усмери према
настрадалима у Крупњу (по жељи донатора).
Остали део помоћи ће ићи равноправно за
Србију и Републику Српску.
Посебан је проблем подигнут у вези са
стипендијама за интернатски смештај ђака.
До сада је ССР сносио половину
трошкова за 16 ђака, другу половину
сносила је Фондација „Мирчета Стојић“, која
ће за ову школску годину увести правилник
који деца треба да испоштују да би били
стипендисти.
Правила се тичу оцене из владања и
похађања наставе. Огњан Крстић је
обавестио присутне да постоји 25 захтева
за стипендије, због чега ће и ССР
организовати комисију која ће одлучити о
начину стипендирања за ову школску годину.
Љубинка Станков

SARADWA

МИР И ПОЉОПРИВРЕДА
У раздобљу између 29. септембра и 02.
октобра 2014. одржала се у Берлину
Европска конференција са темом “Мир и
пољопривреда’’ у знаку обележавања 25.
годишњице пада Берлинског зида и
“гвоздене завесе”.
Учесници на тој конференцији били су
представници 12 земаља Источне Европе,
чланица Европске уније, међу којима и наше
земље.
Конференцију су чинила три сегмента.
Први је “Хлеб мира”, други се односио на
садашње проблеме пољопривреде и
сигурност исхране, а трећи сегмент био је
посвећен комеморацијама.
Можемо истаћи да је први део
конференције, везан за “Хлеб мира”
саставни део једног обимног пројекта, који
се одвија више година, где учествују
поменутих 12 европских земаља. Прошле
године су чланице пројекта посејале раж, од
којег се прави поменути “Хлеб мира”. Раж је
био пожњевен и послат у Берлин, где се
после млевења умесио “Хлеб мира”.
Симболично је у Румунији била посејана

површина од пола хектара у месту Рубла у
Барагану, тамо где су били депортовани
наши Банаћани. Учесници пројекта из
Румуније су: Министарство пољопривреде,
Институт за проучавање злочина комунизма,
Национални музеј пољопривреде из
Слобозије, Међународни центар за
студирање комунизма, Музеј села “Димитрије
Густи” из Букурешта, а наша петочлана
делегација из Удружења бивших
депортованих у Бараган – Тимиш,
представила је рад са историјатом
депортације у Бараган. Она је и била
присутна у свим фазама конференције.
На конференцији биле су присутне
личности, које су представљале своје
земље и земљу домаћина.
Конференција се завршила симболичним
ломљењем “Хлеба Мира” и дегустацијом у
једној пријатној атмосфери и потписивањем
једне заједничке декларације. Идуће године
заказана је следећа конференција, где ће
домаћин бити Пољска.
Члан делегације
Саветник: Цветко Михајлов
br. 1286/17.10.2014.
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ОРГАНИЗАТОРИ ЕXIT-А ГОСТИ ТЕМИШВАРА
ЕXIT је једини музички фестивал који је
настао као последица друштвеног активизма
младих. То је душа самог фестивала коју
оснивачи ЕXIT-а никада не одвајају од
музичког спектакла. Управо зато, после
више од деценије континуираног развоја, као
један од најзначајнијих светских музичких
фестивала, ЕXIT снагом изграђеног бренда
жели да се позиционира као лидер у
мобилисању јавног мњења и доносиоца
одлука у области развоја младих. EXIT је у
Србији био револуција пре више од једне
деценије, и враћајући се
својим коренима, планира да
својим еволутивним радом на
том пољу, то поново буде,
сада не само на простору
Србије, већ и шире. Прошле
среде, 8. октобра,
организатори ЕXIT фестивала
из Новог Сада боравили су у једнодневној
званичној посети Темишвару са намером да
успоставе сарадњу и увере се о
могућностима организовања сличног
музичког догађаја у нашем граду. Делегацију
из Новог Сада сачињавали су: Душан
Ковачевић - оснивач и директор фестивала,
Константин Ползовић - задужен за букинг и
селекцију програма, Дарко Флего - директор
продукције и Биљана Билић –
интернационални букинг менаџер.
Иницијатива за овај сусрет потекла је од
темишварског уредника и новинара
Флавијуса Бајкана. У преподневним
часовима организатори ЕXIT-а посетили су и
разгледали Музеј села Баната, како би се на
лицу места уверили да ова локација може
послужити за одвијање фестивала, а
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домаћини су им били директор музеја Дан
Радосав и Борко Илин, задужен за односе с
јавношћу. У поподневним часовима,
делегацију из Новог Сада примио је заменик
градоначелника Темишвара, господин Дан
Диакону. Током овог сусрета, Душан
Ковачевић, оснивач и директор фестивала,
упознао је свог домаћина о вишеструком
значају организовања ЕXIT фестивала за
град и цео регион. Разговарало се о
организационим проблемима, о буџету који
градске власти одређују за одржавање
фестивала, једногодишњим
припремама, реклами,
спонзорима, итд. Трећи део
прошлонедељног сусрета
одвијао се у Бирхаусу где се
одржао округли сто. Букинг
менаџер и селектор музичког
програма Константин Ползовић
састао се са неколико темишварских
промотера, организатора концерата и
фестивала. А пошто је и ове године, седми
пут по реду, ЕXIT фестивал номинован за
„Најбољи велики европски фестивал“ у
оквиру ЕФА (European Festival Awards),
најутицајнијег европског фестивалског
наградног такмичења, разоварало се о
неколико битних детаља важних за припрему
ове значајне културно-музичке
манифестације. Темишварци су госта
упознали са концертном ситуацијом у нашем
граду, затим се говорило о неколико
потенцијалних локација за концерте, цени
карата, смештајним капацитетима и важној
улози медија у промовисању музичких
догађања.
Миодраг Тодоров
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ЏЕЗ У БЕОГРАДУ
Београдски џез фестивал у организацији и
продукцији Дома омладине Београда, у свом
јубиларном 30. издању представља Све
звезде џеза – великане савремене џез сцене
од 24. до 27. октобра 2014. године. Ова
културна манифестација доживела је своје
тридесето издање, траје преко четрдесет
година и истиче се међу интернационалним
дешавањима у матичној
земљи. Основан 1971. године,
један је од најстаријих и
најугледнијих џез фестивала у
региону и није могао да
промакне великој пажњи
широм света, где су овакви
јубилеји јединствени.
Београдски џез фестивал је
недавно примљен у Europe Jazz Network –
Европску џез мрежу и ужива највиши реноме
кад је у питању светска џез сцена.
Испуњава мисију промовисања музичке
уметности и
једна је од
водећих
међународних
манифестација у
Србији. На
свечаном
отварању 30.
Београдског џез
фестивала, у
Великој дворани
Дома омладине
Београда 24.
октобра, публику
ће сачекати
спектакуларни
Children Of The
Light Trio, састављен од најбољих
инструменталиста данашњице: Данило
Перез, Џон Патитучи и Брајан Блејд. На
свечаном затварању 30. БЏФ, 27. октобра у
Дому синдиката, публици ће се представити
две највеће звезде овогодишњег издања
фестивала: саксофониста Чарлс Лојд
Квартет и виртуозни пијаниста и композитор
Мишел Камилом. Током трајања 30.
Београдског џез фестивала публику очекује
још више од десет концерата најактуелнијих

џез уметника из САД, Италије, Немачке,
Швајцарске, Аустрије, Данске, Португалије и
Србије. Као и сваке године, Фестивал је пун
открића: афро-џез пројекат аустријског
саксофонисте Волфганга Пушнига и
Мамаду Дијабатеа, затим неколико великих
талената: из Швајцарске Силви Курвоазије,
чији опчињавајући звуци клавира у сарадњи
са Марком Фелдманом,
блиским уметничким
сапутником легендарног Џона
Зорна и једним од
најупечатљивијих виолиниста
данашњице, представљају
виталан спој европске и
америчке школе. Red Trio из
Португала сматра се
најбољим савременим фри-џез саставом
данашњице у Европи, а Јакоб Андершков
из Данске ће представити свој ауторски
израз са гудачком пратњом, бранећи боје
увек свежег и
иновативног
скандинавског
џеза. Све
звезде џеза
једнако
представљају и
српски
музичари:
Васил
Хаџиманов
наступа на 30.
БЏФ и у
акустичном
издању са
својим Триом и
са комплетним
ВХ бендом. Публици ће представити
посебно наручен фестивалски пројекат, у
оквиру којег сарађује са америчким алт
саксофонистом средње генерације,
Дејвидом Бинијем. Од најновијих снага
представиће се састави, који су свакако
привукли највише пажње публике између два
фестивала – популарне и омиљене Serbian
Jazz Bre!, као и изузетно озбиљан пројекат
Max Kochetov Quartet.
текст и фото: Драгослав Недић
br. 1286/17.10.2014.
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PRAVOSLAVQE
Свети Николај Српски

Свештeномученик Јеротеј
Био друг св. Дионисију Ареопагиту, и
нешто после Дионисија примио веру
Христову од апостола Павла. Доцније га овај
апостол постави за епископа Атинског. У
време Успенија Пресвете Богородице и
Јеротеј се јавио у Јерусалиму и учествовао
у погребу. Својим божанственим појањем
приведе многе к срдачном умилењу и показа
себе као мужа надахнута свише. Много се
потруди на делу Јеванђелском, многе
незнабошце обрати к истини, добро управи
стадо своје словесно, и најзад мученички
сконча за Христа, који му даде двојак венац
у царству Свом небеском: венац јерарха и
венац мученика.

Свети Стефан Штиљановић
Деспот српски. Родом из Паштровића.
Управљао српским народом у претешким
приликама борећи се храбро против Турака

манастиру Шишатовцу, па су за време другог
светског рата пренете у Београд и положене
у Саборну цркву поред тела кнеза Лазара.
Његова жена Јелена видећи мошти
Стефанове и чудеса од истих замонаши се
и предаде подвигу до смрти.

Преподобни Амон
Мисирац родом, и по занимању
виноградар. Његови сродници и преко
његове воље оженише га, но он не хте са
женом живети, него је од првога дана назва
сестром и усаветова је, да заједно са њим
чува девственост своју ради вишег блага на
небесима. И тако би са женом 18 пуних
година. После, по договору, жена основа
женски манастир у дому њиховом, а Амон
оде у Нитријску пустињу, где се преда
подвигу отшелничком. Велике дарове
прозорљивости и чудотворства прими од
Бога због чистоте срца свога. Неки муж и
жена доведоше му побеснела сина да би га
излечио молитвом. А Амон не хте никако. Но
после дугог наваљивања родитеља, рече
Амон: „У вашим је рукама и болест и
здравље детета вашег. Вратите оној
удовици (и рече јој име) вола украђена, и
оздравиће син ваш.” Ужаснути родитељи
оваквом прозорљивошћу светитеља
признаше свој грех и обећаше чим дођу
дома вратити украђеног вола. Тада се Амон
свети помоли Богу, и оздрави дете. Амон је
био присни друг св. Антонија Великог. Када
Амон сконча у Нитрији око 350. год. виде св.
Антоније из своје келије душу Амонову у
висинама и рече братији: „Данас се
представи авва Амон, ево видим душу
његову свету како је ангели носе на небо.”

Преподобни Павле Препрости

и Латина. Праведник Божји и родољуб, овај
дивни кнез може се успоредити са св. Александром Невским или са св. Краљем Јованом Владимиром. Упокојио се почетком XVI
века (по некима 1515. год.). На гробу његовом појављивала се ноћу светлост, према
којој су и пронађене његове свете мошти,
које су дуго почивале у фрушкогорском
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До своје 60. године живео у свету као
жењен човек. Затекавши своју жену у греху,
он остави све, оде у пустињу св. Антонију, и
прими монаштво од овога. И ако је био
прост и некњижеван, доспео је до таквог
духовног савршенства, да је у свакоме
човеку видео душу каква је као што обични
људи виде тело један другога. И чудотворац
беше велики, и у неким случајевима превазиђе и св. Антонија. Скончао у дубокој старости,
340. год., и преселио се у радост ангелску.
Припремио је протојереј-ставрофор
др Бранислав Станковић

POLITI^KA HRONIKA

СИРОМАСИМА ПРИСТУП
ЗАБРАЊЕН
Пише:
Србољуб
Мишковић

Добро је да грађани имају у виду да кандидат није неки
„гоља“ без кучета и мачета, без крова над главом или
аутомобила да оде до тржнице или до рођака на селу

Као у свакој демократској држави, тим
више у чланици Европске заједнице и НАТО
пакта, као што је наша, кандидати за
функцију председника државе обавезни су
да пре него што истакну кандидатуру јавно
изнесу и своје имовинско стање. Колико то
може утицати на гласачко тело тешко је
рећи, али добро је да грађани имају у виду
да кандидат није неки „гоља“ без кучета и
мачета, без крова над главом или
аутомобила да оде до тржнице или до
рођака на селу. Такође, није на одмет имати
и нешто уштеђевине у што већем броју
банака јер, видели смо, у нашој скорашњој
историји, да неке банке могу отићи под
стечај... па шта онда! Како ни новац
понекад није сигуран, добро је имати и неке
залихе скупоценог метала, злата и сребра,
за... не дај Боже!
У новије време у обзир долазе и мање
или веће површине земљишта, јер оранице и
грађевинске површине у насељима не може
да уништи земљотрес. Можда једино
поплаве, али за кратко време. Неки
политичари, јер о њима је реч, граде
станове, куће, виле и летњиковце... где
стигну, да се нађе када затреба.
Ето, тако смо сазнали, почетком месеца,
којим „благом“ располаже сваки кандидат за
Котрочењ. Уосталом, многи од нас нису ни
били изненађени материјалним стањем
кандидата којима је политика постала и
занимање, и пасија и, зашто да не, извор
сигурног прихода. И док државна благајна
има „снаге“ да, у било ком облику, пуни
џепове и жиро-рачуне политичара, ова
професија ће бити на цени.
Сазнавши имовинско стање кандидата
закључујемо да је сиромасима приступ
кандидатури у старту забрањен. Јер свако
ће рећи да нема смисла гласати за неког
кандидата који није у стању да од обичне
плате професора, тридесет година за
катедром и личним дохотком од, благо
речено, 5.000 евра годишње, купи најмање
три стана, два скупа аутомобила,
летњиковац на мору или планинама и да
има „конто“ у банци од неколико десетина
хиљада страних девиза. Када није успео да

обезбеди себи удобан живот како ће онда
то учинити за народ? То је, међутим, само
делимично тачно. Политичари, који
захваљујући стеченим функцијама могу
приуштити себи „благостање“, неће тако
поступити и када се о обичним грађанима
ради. Онда би се вратили у... социјализам
или комунизам.
Овако, кандидати за председничку
фотељу могу без гриже савести да обећају
народу шта им на памет падне (не
претерујем), а да им образ не поцрвени.
Слушам ових дана како ће нам ускоро (када
крене мандат било ког кандидата, који буде
изабран 16. новембра у другом кругу) бити
много боље него у минулих 25 година. А шта
ако не буде? А шта ако изабрани
председник, ма ко он био, заборави шта је
рекао ових дана и недеља и кривицу за
неуспех или неиспуњена обећања свали, као
што је обичај, на прохујала времена и
претходну „властелу“. Често су нам, за наше
неуспехе, криви ратни сукоби у окружењу
или на другом крају света, економске и
финансијске кризе и слично. Могу и ови
разлози бити прихваћени, али никако да
једном прихватимо и сопствене грешке,
сопствену немоћ да не можемо бити као
други. Уосталом, свему овоме треба додати
непостојање политичке воље да се нешто из
корена измени.
Много је грешака учињено минулих 25
година да би се наставило истим путем.
Један од кандидата са највећим шансама да
освоји „председничку титулу“, Виктор Понта,
је у пар наврата рекао да смо „изгубили“ 25
година и да је време да кренемо новим
путем. Мало ко може наслутити који је то пут
и куда он води. Као „изданак“ социјалдемократске доктрине, Виктор Понта би
морао (бар са моралне тачке гледишта) да у
великој мери следи левичарску идеологију у
савременом демократском свету.
Скандинавске државе (републике или
монархије) тако делују већ деценијама и...
имају највећи стандард у Европи. Зашто не
бисмо и ми кренули стопама Шведске,
Норвешке или Финске, рецимо.
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ДОБАР МАЈСТОР УВЕК ИМА ПОСЛА
Прошле недеље свратили смо до
Кетфеља са намером да се сретнемо и
попричамо са старим познаницима и
пријатељима, да проверимо шта раде у овим
јесењим данима. Задржали смо се неколико
часова у пријатној атмосфери и имали смо
прилику много занимљивог да чујемо и да за
наше читаоце прибележимо. Застали смо
код госпође Јаворке Јоргован, председника
МО ССР Кетфељ, која се обрадовала нашем
изненадном доласку. У домаћинству госпође
Јаворке затекли смо Милорада Ђурђева,
који је био упослен у вези са грађевинским
радовима. Прекида посао и радо прихвата
да са нама разговара.
Наш саговорник, Милорад Ђурђев, рођен
је 17. марта 1962. године у Кетфељу у
земљорадничкој породици. Има брата
Ђурицу, годину млађег. Основну школу
завршио је у Кетфељу, а затим наставља са
учењем и уписује Професионалну школу
грађевине у граду на Бегеју. За време
школских дана и стручне обуке, добро је
научио неколико заната, што му је, каже,
данас од велике користи. Изучио је за
молера, зидара и монтажера. Све му лако
иде од руке. Мајстор је за оправку
ентеријера али се врло добро сналази и при
компликованијим грађевинарским радовима.
Каже нам да за њега нема посла којег се не
би прихватио и завршио га у заказано
време, па му се ретко десило да је имао
приговор. „Ако знаш више заната, боље је.
Ко је добар мајстор, увек нађе посла, а ако
су и послодавци задовољни, ето ти
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бесплатне рекламе и препоруке која ти је
важнија од било које плаћене рекламе или
бесплатних огласа по новинама. Дешавало
се да ме после завршених радова пријатељи
и родбина дотичних послодаваца одмах
позову и траже да и код њих што пре дођем
и нешто оправим или урадим. Увек ће те
неко задовољан препоручити и посла ће
бити, ако радиш ефикасно, брзо и чисто.
Тако су ме учили и саветовали стари
мајстори са којима сам после
професионалне школе радио и од њих „крао“
занат“- додао је мајстор Милорад.
Оженио се Иљаном, родом из
Марамуреша, за време децембарских
догађања 1989. године, и из тог брака имају
сина Драгана, рођеног 1991. и ћерку
Славицу, рођену 1997. Када нам је причао о
својој породици и о деци, назначио је:
„Најважније је да деца буду образована и
онда ће им лакше бити у животу.“
И на крају, када смо га упитали да ли је
задовољан оним што је постигао у животу
мајстор Милорад нам је одговорио: „Иако
човек треба да тежи ка бољем, имајући у
виду моје године, могу да кажем да сам
задовољан. Јер како гласи она мудрост:
Истински човек је онај који је у свом животу
изградио кућу, подигао децу и засадио воћку.
Ја сам све то урадио. Подигао сам, заједно
са братом Ђурицом, лепу кућу, имам красну
децу и засадио сам читаве воћњаке. Значи
да испуњавам оно што се тражи од
истинског човека.“
Горан Гога Пантин

KLISURA I POQADIJA

ЂОКОВИЋ, АНДРИЋ И РАДОJЕ ДОМАНОВИЋ
Кад је Иво Андрић примио Нобелову
награду, кад је Надија Команечи била
оцењена чистом десетком, кад је Стеауа
освојила Куп шампиона, па затим и Црвена
звезда, кад је Новак Ђоковић постао првак
света, многи су се поносили што су Срби
или што су Румуни. Многи су од нас били
поносни што су и Срби и Румуни.
Док смо живели у време Николаја
Чаушескуа, док смо били слободни,
савременици Слободана Милошевића, док
смо слушали и гледали како НАТО авиони
1999. бомбардују Савезну Републику
Југославију, многи су се осећали нелагодно
што су Румуни или што су Срби. Многи, што
су и Румуни и Срби.
Кад смо, почев од деведесетих на
овамо, могли да путујемо Европом и светом,
многи Срби из Румуније нису знали како је
боље да се пред странцима представе.
Нису знали да ли је за странце горе да си
Србин или да си Румун. А како тек звучи,
кад кажеш, да си Србин из Румуније!
Одокативно, можемо приметити да Срби
имају комплекс више вредности, а Румуни
комплекс ниже вредности. Комплекси као
комплекси. А ми, Срби у Румунији...Част
изузецима. Трећи се опет, веле, придржавају
оне “у се и у своје кљусе“.
С друге стране, да би лебац зарадили,
Пољадијци на пример, како Срби тако и
Румуни, (они срећнији, који успевајуу да
пронађу неко радно место, углавном лоше
плаћено) путују дневно, рецимо у Нову
Молдаву, по четрдесетак километара, у

једном смеру. Свиничани, како Срби тако и
Румуни, путују по шездесетак километара.
Они други, мање срећни, сналазе се како
знају и умеју.
Крајем овог лета, водена бујица је
разнела део коловоза између Свинице и
Берзаске (национални пут DN57 Нова
Молдава-Оршава). Да не би остали без
радних места, запослени Свиничани су до
Нове Молдаве путовали овако: од Свинице
до порушеног моста једним возилом, затим
стотинак метара Дунавом и то чамцем
пограничне полиције, па трећим возилом од
порушеног моста до Нове Молдаве. Затим су
надлежни органи, на месту где је био мост,
поставили два балвана, па су тако радници
„на своју велику радост“ открили неслућене
акробатске способности.
А понос? Како нема никакве везе са
благостањем, као и толике ствари, некима
је, што су сиромашнији, парадоксално, понос
све већи. Други опет, којима понос пролази и
кроз стомак, траже га по белом свету.
Нарочито они млађи. И не само.
„Ubi bene, ibi patria“!?
Ако се ствари наставе истим током, чак
и да се, којим чудом, роди нови Андрић или
нови Ђоковић, тешко је поверовати да ће
овде бити некога да се њима поноси. Све је
очигледније, међутим, да ће бити много
више оних, који ће слепо следити неког
новог Вођу из истоимене приповетке Радоја
Домановића.
Предраг Деспотовић
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У МЕХАЛСКОМ ВРТИЋУ
Школска година увелико је почела и за
наше мање суграђане, полазнике
предшколских установа. У радној атмосфери
дочекале су нас васпитачице Војислава
Ројков и Косана Гаљанку, као и деца вртића
“Карла Пелц’’ из Темишвара, тачније,
полазници српске групе.
И док најмлађој Младени, која је недавно
напунила тек две године, Кека љуби
ударени прстић, прича о деци из групе. Има
их двадесетпеторо и сви су Срби. Неко
говори боље,
неко интезивно
учи, тек, у групи
доминира
српска реч у
сваком тренутку
радног дана.
Васпитачица
наглашава да је
много деце из
мешовитих
бракова и да је
већ познато да
деца, где су
маме Српкиње,
српски језик
боље говоре.
Међутим, и деца
која су слабије
говорила српски,
веома су
напредовала
што у
разумевању, што
у активном
коришћењу
језика. “Од када су деца предшколског
узраста прешла у школу, у вртићу је остала
млађестаросна група, тачније деца већ од
две године. Јако је тешко изводити
педагошки рад у млађој, и то мешовитој
групи. Сваки узраст је специфичан по
потребама и сваком детету треба те
потребе препознати и изаћи му у сусрет. У
томе ми много помаже новопридошла
колегиница Нина, с којом имам одличну
сарадњу од самог почетка. Тако ћемо
заједничким снагама децу припремити за
полазак у школу’’, објашњава Кека. Ове
године је петоро “великих’’ , тј. деце која ће
се следеће јесени придружити школским
колегама.
Иако су претходно завршили час
математике и добили заслужено време
гледања цртаћа “Боб мајстор’’, нико није
одбио да са својим васпитачицама направи
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заједничку фотографију. Бјанка, Дарија, Нађа,
Марко Михај, Тијана, Нађа, Весна, Андреа,
Харис, Оливер, Снежана, Марко, Дејан,
Душан, Петру, Матео, Дарија, Тања, Саломеа,
Карина, Немања, Мирко, Дејан Марко и
Младена показали су своје уџбенике и са
озбиљношћу једног школарца описали своје
дневне активности у вртићу. Свакодневно
уче математичке појмове, развијају моторику
уз графичке и практичне вежбе, развијају
говор и свест о свету који нас окружује. И
ништа није
тешко. Са
задовољством
ураде и домаћи
задатак. Ни он
не изостаје.
И док су се
деца ужурбано
припремала за
ручак, Кека је
набројала и
неке од
многобројних
пројеката које
су реализовали
током прошле
године, а и оне
који их чекају
ове године.
“Најважнији и
најтежи за
организовање
свакако је
“Дечји фестивал
фолклора’’, који
је међународног
карактера. Остварујемо партнерства
углавном са вртићима из Србије. Они буду
наши гости, а и ми идемо код њих. Прошле
године смо, заједно са децом и родитељима
били гости вртића у Иригу. Наиме, фестивал
се сваке године одржава у другом месту
Србије. Ове године ћемо ићи у Нови Бечеј.
У мају се, такође, одржава традиционални
фестивал под називом “Играј коло наоколо’’,
када ћемо угостити децу и васпитаче из
српских и мађарских вртића. Тренутно
спремамо фолклорну тачку, којом ћемо се
представити у Пожежени крајем месеца, где
нас је позвао тамошњи директор школе да
учествујемо у оквиру пројекта који
организују’’, објашњава васпитачица.
Мала деца, велика достигнућа и још већи
планови. Успех сигурно неће изостати.
Биљана Герман

NAJBOQE GODINE

САН КОЈИ НИКАД НЕ ПРЕСТАЈЕ
Изузетна „млада дама”, Јасмина Симулов,
ученица је десетог разреда темишварске
Гимназије „Доситеј Обрадовић”,
математичко-информатичког смера. Како је
увек весела и насмејана, и овога пута, са
великим осмехом на лицу прича о себи и
својим интересовањима. „Рођена сам у
Темишвару али
близу срца ми је
увек био мој
завичај, моје село,
Кетфељ. Ученица
сам Српске
гимназије „Доситеј
Обрадовић“, веома
сам активна, у
свему и свачему,
волим да путујем,
певам, али највише
да играм“.
Од првог разреда
је ученица Српске
гимназије, а
определила се за
математичкоинформатички смер
јер пуно воли
математику као
предмет, a и
захваљујући својој
старешини,
професорки
математике Сањи
Михајловић, која јој
је помогла да
заволи овај предмет.
Позната је по
добром учењу,
учествовању на
многим такмичењима и другим школским
програмима. Ипак, овога пута нам прича о
својој пасији, где такође улаже пуно
озбиљности и професионализма.
Пасионирана је фолклором. Члан је АКУД
„Младост“ већ три године и, са осмехом на
лицу, подсећа се првих корака на сцени.
„Као и сваки почетак, и овај је био тежак.
Али, временом сам све више заволела
фолклор и сада је он много више од хобија,
фолклор је сан који сањате цео живот и који
никада не престаје. Када кажем фолклор,
одмах помислим на дружење, весеље,

упознавање и представљање обичаја.
Фолклор је, у ствари, душа једног народа.“
Касније су уследиле и турнеје, још једна
лепа ствар у бављењу фолклором. „Свако
путовање има своје успомене. Нису толико
битна места, већ друштво“.
До сада је учествовала на олимпијадама
српског језика и
постигла завидне
резултате. На
питање зашто
учествује на
олимпијадама,
Јасмина искрено
одговара: „Волим
српски језик и још
увек га морам
усавршавати, а
други разлог је,
наравно, дружење.
Лепо је када знаш
да неко награђује
твој труд. Као и
сваке године, Савез
Срба био је уз нас и
припремио нам је
лепе награде и уз
то, путовање у току
лета. Иако су
награде важне,
битно је учествовати
и сачувати свој
матерњи језик.
Саветовала бих
ученике наше
Гимназије да
учествују на
олимпијадама због
лепих успомена,
награда, нових другара, али, пре свега, зато
што су Срби и што би требало да су на то
поносни“.
Поред пуно обавеза, Јасмина, као и сваки
тинејџер, нађе времена за своје другаре. С
њима проводи слободно време у шетњи
градом или слушајући музику омиљених
певача, воли да трчи или да вози ролере.
Снове које и будна сања, каже да
остварује захваљујући породици која је увек
уз њу и подржава је, али и правим
пријатељима, који су увек ту када затреба.
Горан Гога Пантин
br. 1286/17.10.2014.
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ЗАДУЖБИНА „МИРЧЕТА СТОЈИЋ“

САСТАНАК УПРАВНОГ ОДБОРА
У среду, 8.10.2014. године, одржан је
састанак Управног одбора Задужбине. Били
су присутни следећи чланови: Љубомир
Степанов, Славомир Гвозденовић, Јадран
Кланица, Стева Перинац, Тима Лацић,
Душан Попов, Миле Илић и Маринко Марков.
Одсутан је био г. Мирчета Стојић из
здравствених разлога.
На дневном реду били су следећи
проблеми:
1. Извештај о финансијској ситуацији
Задужбине
2. Избор ученика Српске гимназије
„Доситеј Обрадовић“ за доделу материјалне
помоћи у првом семестру ове школске
године
3. Разно.
Под првом тачком дневног реда г.
Љубомир Степанов, председник, обавестио
је присутне да на текућем рачуну Задужбине
има још само 1.250 леја, те да ће моћи да
се додели мањи број стипендија и зато
предлаже нов Правилник где ће главни
услови бити резултати у учењу, владању и
похађању наставе. Присутни су се сложили
са правилима које прилажемо у наставку са
назнаком да је Правилник упућен и Управи
Гимназије „Доситеј Обрадовић“ ради

обавештавања ученика.
Имајући у виду тачке Правилника као и
резултате у учењу, владању и похађању које
су постигли у прошлој школској години
кандидати за стипендије, присутни су
одлучили да Задужбина додели материјалну
помоћ у висини од половине трошкова за
смештај и храну у интернату следећим
ученицима:
1. Максимовић Ирини – XII Ф
2. Он Алини – XII Ф
3. Јовановић Тијани – X Ф
4. Боуда Даријусу – X Р
5. Ердељан Жељку – X Р.
Ова помоћ се односи на први семестар
2014/15. школске године. Ако на крају првог
семестра горенаведени ученици постигну
резултате предвиђене у новом Правилнику
они задржавају помоћ и током другог
семестра.
Под тачком „Разно“ скренута је пажња
присутнима о потреби учлањења нових
чланова како би порастао фонд намењен
помагању ученицима наше Гимназије који
постижу добре резултате и имају скромно
материјално стање.
Љ. Степанов

Правилник
о додељивању стипендија
ученицима гимназије „Доситеј Обрадовић“
који су румунски држављани
Могу уживати материјалну помоћ у висини од половине трошка за смештај и храну у
интернату они ученици који су:
1. Претходну школску годину завршили са просечном оценом већом од 8,50;
2. У претходној школској години имали примерно владање са најмањом просечном
оценом 9,00;
3. У претходној школској години имали мање од 20 неоправданих изостанака
4. Скромног материјалног стања (средња месечна нето примања по члану породице
мања од 500 леја).
Губе право на стипендију ученици који на крају семестра не постигну прелазне
оцене из свих предмета.
Ако ученик направи више од 20 неоправданих изостанака током једног месеца, губи
стипендију за наредни месец.
Ако ученик по други пут током школске године направи за месец дана више од 20
неоправданих изостанака, губи стипендију до краја школске године.
За ученике IX-ог разреда материјална помоћ се додељује тек после првог семестра.
Ученик губи помоћ и ако на крају првог семестра добије из владања мању оцену од
9,00.
Ако ученик није испунио услове за материјалну помоћ на почетку школске године али је
на крају првог семестра постигао предвиђене резултате, он има право да конкурише за
други семестар.

22

br. 1286/17.10.2014.

INFORMATIVNA

STRANA

У ИМЕ СРПСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У ТЕМИШВАРУ,
У ИМЕ СРПСКИХ ЂАКА,
ЊИХОВИХ ПРОФЕСОРА И РОДИТЕЉА
Упућујемо Вам молбу да помогнете ђацима, којима је наша
заједничка помоћ потребнија него икада.
Савез Срба у Румунији је стао уз нашу Гимназију и наше ђаке,
свих ових година. Али, то на жалост није довољно.
Потребно је нашој деци помоћи више у интернату и транспорту,
поготово ђацима са села који су уз све ове потешкоће изабрали
Српску гимназију.
Ову молбу у име наше деце упућујемо Вама, нашим сународницима и нашим пријатељима, како у Румунији, тако и у свету.
Сетимо се, многи од нас су прошли кроз Српску гимназију. Има
породица са две и три генерације, које су стицале знање и училе
прве кораке у животу у нашој Гимназији. Зато, верујемо, имамо
моралну обавезу да, помажући ђацима, којима је помоћ најпотребнија, подржимо Српску гимназију „Доситеј Обрадовић“ у Темишвару.
Учинимо то, јер је то и људски, и хришћански, и српски.
Помозимо својој деци, помозимо свом роду!
Новчану помоћ можете уплатити у седишту ССР, или на жирорачун:
UNIUNEA SВRBILOR DIN ROMВNIA
BCR Timiєoara
Cont оn lei:
RO40RNCB 0249049294930001
Cont оn euro:
RO29RNCB 0249049294930005
Са поштовањем
Савез Срба
у Румунији

Српска гимназија
„Д. Обрадовић“
у Темишвару
br. 1286/17.10.2014.
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SPORT
ПРЕКИД ПРОТИВ АЛБАНИЈЕ
Фудбалска репрезентација Србије ремијем
и прекинутом утакмицом започела је
квалификације за Европско првенство које
ће се одржати у Француској 2016. године.
У првом сусрету у Јеревану изабраници
холандског стручњака, Дика Адвоката,
селектора Србије, приказали су бледу и
безидејну игру, те се на крају сусрета може
причати о освојеном боду у Јерменији, а не
о изгубљена два бода.

на терену појавила албанска застава
закачена на мотор на ваздушни погон што је
довело до општег хаоса и прекида утакмице.
Резултат је био 0-0.
У И групи одиграни су још следећи
сусрети: Данска – Јерменија 2-1, Португал –
Албанија 0-1, Албанија – Данска 1-1 и
Данска – Португал 0-1.
Табела И групе:
1. Данска
3
1 1
1
3-3 4
2. Албанија
2
1 1
0
2-1 4
3. Португал
2
1 0
1
1-1 3
4. Србија
1
0 1
0
1-1 1
5. Јерменија
2
0 1
1
2-3 1
У наставку такмичења 11. новембра играју
Србија – Данска и Португал – Јерменија.

ПОЧЕЛА ЈЕ ЈАДРАНСКА ЛИГА

Први је запретио Коларов у 14‘ из
слободног ударца, али је голман Березовски
био сигуран. Голман домаћих интервенисао
је и у 20‘ када је шутирао Тадић, у 28‘ одбио
је лопту у корнер после ударца
Кузмановића, а у 28‘ Ивановић је упутио
слаб ударац главом након корнера.
Јерменија је први пут опасно напала у 31‘
када је Стојковић зауставио шут Пицелија.
З. Тошић је шутирао у 37‘ право у
Березовског, Ђорђевић је у 41‘ главом упутио
лопту далеко поред гола, а С. Митровић је у
61‘ после корнера послао лопту главом преко
гола. У 73‘ након центаршута Воскањана,
Арзумањан је са петерца главом погодио за 10. Шут Харојана у 80‘ укротио је Стојковић, а
С. Митровић је у 82‘ прекршајем зауставио
Саркирова у шеснаестерцу, судија је показао
на белу тачку, а Стојковић је у два наврата
зауставио ударце Пицелија. Казна за
промашени једанаестерац домаћих стигла је у
90‘ када је након акције Лазовића и Тадића, З.
Тошић погодио за 1-1.
За Србију у овом сусрету играли су:
Стојковић, Ивановић, С. Митровић, Настасић,
Коларов, З. Тошић, Гудељ (А. Митровић од
74‘), Матић, Марковић (Кузмановић од 27‘),
Тадић и Ђорђевић (Лазовић од 71‘).
Квалификације су настављене три дана
касније на стадиону Партизана сусретом
против Албаније. Играло се до 40.‘ када се
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Резултати 1. кола:
Црвена звезда – Левски
Цибона – Олимпија
Крка – Цедевита
Солнок – Партизан
Мега Визура – МЗТ Скопље
Задар – Игокеа
Будућност – Металац
Резултати 2. кола:
Олимпија – Цедевита
МЗТ Скопље – Задар
Цибона – Црвена звезда
Солнок – Металац
Игокеа – Будућност
Левски – Мега Визура
Партизан – Крка
Резултати 3. кола:
Солнок – Игокеа
Цедевита – Партизан
Црвена звезда – Олимпија
Крка – Металац
Задар – Левски
Будућност – МЗТ Скопље
Мега Визура – Цибона
Табела:
1. Ц. звезда
3
3
0
2. Крка
3
3
0
3. Будућност
3
3
0
4. Солнок
3
2
1
5. Олимпија
3
2
1
6. Задар
3
2
1
7. Мега Визура 3
2
1
8. Цедевита
3
1
2
9. Партизан
3
1
2
10. МЗТ
3
1
2
11. Левски
3
1
2
12. Игокеа
3
0
3
13. Цибона
3
0
3
14. Металац
3
0
3

85-55
80-85
80-72
55-60
103-95
68-61
65-61
77-67
72-58
64-88
67-51
62-70
98-89
64-68
63-60
70-50
73-65
89-59
86-75
96-69
78-74
246-184
237-195
231-192
185-171
227-220
212-208
270-267
209-207
174-193
236-257
228-260
183-201
218-251
171-221

6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3

Припремио: Јадран Кланица

SPORT
Фудбал, Друга лига

ПОБЕДА ЗА МОРАЛ
АКС Поли Темишвар је у другој серији, тек
у шестом наступу, постигао солидну победу,
која после два пораза, може представљати
осетан подигнути морал за наредне сусрете.
Једино је битно наставити овим путем,
будући да ни ривали не... спавају. У 7. колу
постигнути су следећи резултати: АКС Поли
– ФК Бихор Орадеја 3-0, Металул Решица –
Олимпија Сату Маре 1-0, Рамнику Валча –
ФК Олт Слатина 0-0, Миовењ – Тарлунђењ
0-1, Панкота – ФК Карансебеш 5-1. Кампина
је била слободна.
Врх табеле
1. Решица
7
5
2 0 10-2 17
2. АКС Поли
6
4
0 2 8-4 12
3. Кампина
6
3
2 1 9-5 11
4. Миовењ
7
3
2 2 4-3 11
Наредно коло: Сату Маре – ФК Бихор,
Слатина – Металул Решица, Тарлунђењ – Р.
Валча, ФК Карансебеш – Миовењ, Карпиниш
– АКС Поли Темишвар. Панкота је слободна.

Фудбал, Трећа лига

БЕЧКЕРЕК ЗА ПЕТАМА ЛИДЕРУ
У IV серији оба тимишка тима су постигла
победе и тако остају и даље у трци за прву
позицију на табели.
Резултати 7. кола: Мали Бечкерек – Тргу
Жиу II 3-0, Турчењ – Филијаш 1-1, Мотру –
Ђармата 0-1, ФК Хунедоара – Крајова 0-0,
Инеу – Себеш 0-2, УТА БД – Мехединц 3-0.
Лугож је био слободан.
Врх табеле
1. Себиш
7
5
2 0 12-3 17
2. Бечкерек
6
4
2 0 19-3 14
3. Ђармата
7
4
1 2 6-5 13
Наредно коло: Тргу Жиу II – Хунедоара,
Себиш – Мали Бечкерек, Филијаш – Инеу,
Ђармата – Турчењ, Мехединц – Мотру, УТА
БД – Лугож. Вииторул Крајова је слободна.

Четврта Д лига

БЕЗ ПРОМЕНЕ НА ВРХУ
Темишварски тимови, АСУ Поли и
Рипенсија, настављају мртву трку за
лидерску фотељу док им Думбравица

упорно гази за петама. Резултати 11. кола:
Жомбољ – Гирода 1-1, Ауто Темишвар –
Гатаја 0-1, КФР Темишвар – Фаџет 1-2, Шаг
– Машлок 1-1, Ђирок – АСУ Поли 1-6,
Раковица – Орцишоара 0-0, Стара Бешенова
– Велики Семиклуш 2-1, Думбравица –
Улбеч 3-0, Мурањ – Рипенсија Темишвар 0-4.
Врх табеле
1. АСУ Поли
11 10 1 0 42-10 31
2. Рипенсија
11 9 1 1 41- 8 28
3. Думбравица
11 9 0 2 43-12 27
Наредно коло: Рипенсија – Жомбољ,
Гатаја – АСУ Поли, Семиклуш – Ђирок,
Машлок – Раковица, Улбеч – КФР Темишвар,
Гирода – Думбравица, Ауто – Мурањ,
Орцишоара – Бешенова, Фаџет – Шаг.

СЕОСКО ПРВЕНСТВО
ТИМИШКЕ ЖУПАНИЈЕ
У најнижем рангу организованог
фудбалског такмичења у тимишкој жупанији,
у све три серије, минуле седмице одиграно
је 8. коло. У свакој од серија наступају и
екипе из наших села. Неке успешно, а неке
мање. Но, битно је пружити шансу младима
да се баве спортом.
Прва серија. Резултати: Булгаруш –
Мурањ II 0-3, Нова Бешенова – Кеча 4-1,
Шандра – Саравола 0-3, Ченеј – Кетфељ 13, Њерав – Јегриш 1-1, В. Јеча – В.
Семиклуш II 1-1. На табели води Саравола
са 19 б, а следи Јегриш са 17 б. На 4.
месту је Кетфељ са 15 б, на 8. месту је
Ченеј са 10 б, Кеча је на 10. месту са 6 б.
Друга серија. Резултати: Горњи Бенчек –
Кнез 2-0, Фибиш – Атлетик Темишвар 2-0,
Буковац – АС Калача 4-3, Ремета – Јанова
6-0, Доњи Бенчек – Калача 0-10, Пишкија –
Корнешт 3-3, Барацаз – Варјаш II 3-2. На
табели води Калача са 24 б, следи Ремета
са 21 б. Варјаш II је на 12. месту са 4 б
колико има и Кнез на 14. месту.
Трећа серија. Резултати: Велики Жам –
Банлок 6-2, Офсеница – Падурењ 0-2,
Толвадија – Ујвар 0-2, Петроман – Гатаја 06, Бијанак – Војтењ 1-0, Чаково – Пустиниш
3-0, Рауц – Дета II 5-2, Немачка Стамора –
Улбеч II (Обилић Семартон) 4-2. На табели
води Чаково са 24 б, Улбеч (Обилић) је на
14. месту са 6 б, Толвадија на 16. месту са
4 б.
Припремио: Србољуб Мишковић
br. 1286/17.10.2014.
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Српски олдтајмери у Темишвару
Прошле суботе, 11. октобра у Tемишвару
и неколико већих градова Румуније одржана
је Јесења ретро парада аутомобила.
Покретач и организатор манифестације био
је Влад Капотеску, члан Жупанијске
историјске комисије и Националног
удружења власника и рестауратора старих
историјских аутомобила. Румунски
ретромобил клуб RETROMOBIL CLUB
ROMANIA (R.C.R.), основан 1998. године,
делује попут сличних удружења из
иностранства које имају дугу традицију у
овом домену. РРК је организовао је прошле
суботе четврто
издање Јесење
параде у
двадесет и три
града Румуније
са учешћем 450
старих
аутомобила.
Биле су
организоване
изложбе, рели
трке, вожња
централним
градским
улицама и
трговима, а у
неким градовима приређена је и изложба
теретних возила и камиона. У нашем граду
ово је четврто издање параде олдтајмера, а
друго са учешћем излагача из Мађарске и
Србије. На овогодишњем четвртом
темишварском скупу, поред учесника из
града и околине дошло је неколико излагача
из Мађарске и двадесетак власника
аутомобила и мотоцикала из Србије.
Парадна вожња одвијала се на неколико
главних улица, а затим су у центру града на
платоу испред Катедрале били изложени
аутомобили, мотоцикли и теренска возила.
Са гостима из Новог Сада, Петроварадина,
Суботице и Београда састао се и
разговарао потпредседник ССР и члан
Ретромобил клуба Славољуб Аднађ, иначе
велики љубитељ старих возила. Од чланова
YU AMK „Ветеран“ из Новог Сада,
Светислава Петошевића и Богдана
Милексића, власника олдтајмера, сазнали
смо да у просеку превале по 10.000
километара годишње, од априлског
Београдског сајма до септембарског
Новосадског сајма. „Путујемо широм Србије,
а редовни смо учесници на окупљањима у
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региону, у Травнику - Босна и Херцеговина,
Драчу и Тирани – Албанија, Улцињу – Црна
Гора, Печују – Мађарска. Уживамо док
возимо, а на скуповима се дружимо са
истомишљеницима и размењујемо искуства
са људима сличних склоности.“ Небојша
Ђорђевић, представник Удружења
историчара аутомобилизма из Београда
каже: „Бавимо се првенствено проучавањем
историје и свако од нас поседује један
стари олдтајмер. Сваке године, априла
месеца, организујемо велики скуп власника
и колекционара аутомобила на Саобраћајном
факултету у
Београду, где се,
приликом наших
сусрета,
одржавају
трибине о
проучавању
историје и
причају приче из
историје
моторизације.“
Циљ парадних
вожњи је
упознавање
шире јавности
са активностима
и окупљањима чланова клубова олдтајмера.
Ауто-мото клубови су удружења љубитеља,
реноватора, колекционара и ентузијаста
усмерених према очувању саобраћајне и
техничке културе везане за старовременска
возила. У ову групу возила спадају
аутомобили, мотоцикли и камиони старији од
30 година. Често се у говору користи реч
„олдтајмер” што је страна реч, а она
подразумева старовременско возило старије
од 30 година. Клубови су оријентисани на
очување возила, посебан акценат ставља се
на реновирање као и на развијање техничке
културе везане за возила. Оваква удружења
подстичу на дружење великог броја људи и
на повезивање међу сличним клубовима из
разних градова у држави и иностранству.
Дружење се базира на здравим друштвеним
односима, размени информација, знања,
возила, итд. Организовање окупљања и
скупова има изузетан туристички значај за
регион у којем се одвија, као и за
образовање младих подизањем опште
културе, квалитетним ангажовањем за време
слободног времена.
Миодраг Тодоров

^ESTITKE
Уз срећан 10.
рођендан, драга

Са пуно љубави
честитамо 8.
рођендан, 16.
октобра, најдражој
ЈАСМИНИ ФРУНЗА
из Немачке
Том приликом
желимо пуно:
здравља, среће,
љубави уз маму
Мирјану и тату Дана.
Да јој радост и осмех
увек лице красе, да јој живот буде пун
лепих снова и успеха.
Пуно те волимо и љубимо: породица
Вујић, мајка Златинка, дејка Стева,
братић Слађан и тетка Драгослава из
Фења.
Срећан рођендан!

ТАЊА ЂУРОВИЋ
из Темишвара
закорачи у још једну
годину за тебе,
десету, лепим
сновима, лепим
осмехом. Нек ти
живот буде пун лепе
музике, лепих снова,
још лепших
остварења. Буди
добра, као што се може бити само у
бајкама. Улови што више тренутака среће,
јер срећа је тренутак. Нека ти светлост
овог дана обасја душу, испуни је
најдивнијим осећањима, нека ти Бог
подари све што желиш, а немаш и
сачуваш све што имаш, а волиш! Волимо
те: тата Мики, мама Алина и сестра
Јасмина.

Срећан ти 15.
рођендан, најдражи
Са пуно љубави
честитамо 10.
рођендан драгој
унуци

ЂОРЂЕ СТРАУЦ
из Ченеја
За твoј рођендан, да
нам увек будеш здрав,
радостан и срећан, да
будеш уз нас својом
добротом и
племенитошћу, да у
нашем дому будеш и
надаље највећа
радост. Твоје
постојање је за нас непроцењиво и нека ти
је сваки дан радост и срећа у животу, а
људе да дарујеш својом лепотом и
добротом.
Са пуно љубави: деда Чеда и мајка
Ангелина из Ченеја.

ТАЊИ ЂУРОВИЋ
желећи јој много,
много здравља и
среће на сваком
кораку у животу и
школи, да јој се свако
радује и воли! Из
свег срца и душе
желе јој њени: дејка
Зоран, мајка Лутка, буну Јон и буника
Мариоара из Великог Семиклуша, који јој
поручују: “Пиле наше лепо, сунце наше
драго, ти си мајкама и дејкама највеће
благо!“

Све најбоље и најлепше за Ваш 83. рођендан
МИЛОСАВЕ ТАТАРИЋУ
Желимо вам безбрижне дане, пуно здравља и да још пуно
година будете поред нас, својом добротом и племенитошћу, да
своје знање и искуство пренесете на нас.
На многаја љета, с љубављу и поштовањем, чланови АКУД-а
“Младост”.
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^ESTITKE
Срећан ти 4.
рођендан, најдража
НАТАША ИЛИН
из Чанада
Желимо ти прегршт
најлепших тренутака,
успеха у животу, да
ти се сви снови
испуне и да увек
будеш као што јеси
сада – најбоља
сестра, ћерка и унука.
А ми, који је много волимо, желимо да
нам увек буде тако весела, са осмехом
на лицу и живот да нам улепшава
радошћу: сестра Слађана,мама
Златиборка и тата Слађан.

Поводом испуњења 4
године срећног
детињства, драгој
унуци
НАТАШИ ИЛИН
из Чанада
мајка Милена и деда
Жива желе све
најлепше у животу,
безбрижно
детињство, сунчане и
ведре дане, да јој
живот подари само
радост и срећу, љубав и пажњу свих оних
који је воле. Нека је Господ Бог чува и
подари пуно здравља, среће и испуњење
свих жеља.
Данас, 17. октобра,
наша драга синовица

Са најлепшим
осмехом на лицу,
најслађим речима и
првим корацима у
животу, први
рођендан слави 20.
октобра, наша драга
НАТАЛИЈА ПОПАЦ
из Сараволе
Само је година иза
тебе, а пуно испред.
У свакој години која
те чека пронађи
радост, здравље и сву срећу овог света!
Срећно ти било прво по реду
рођенданско славље, на многаја љета,
нека ти живот буде испуњен лепим и
светлим тренуцима.
Грле те и љубе твоји: мама Емилија,
тата Корнел, мајка Марина, деда Ђура и
тетка Планинка.

Са пуно љубави
честитамо 1.
рођендан нашој
драгој
НАТАЛИЈИ ПОПАЦ
из Сараволе
Премало је речи за
све оно лепо што ти
желимо на будућем
путу кроз живот: да
нам увек будеш
здрава, радосна,
срећна и да ти се
испуне све твоје жеље.
Пуно те волимо: прабаба Емилија, деда
чика Небојша, Ленуца, Невена и Ненад.

НАТАША ИЛИН
из Чанада
испуниће, четврто по
реду, лето свог
безбрижног
детињства. Зато јој
од срца желимо пуно
здравља, среће,
радости и испуњење
најлепших снова.
Нека сваки твој корак
буде овенчан успехом, а свака твоја жеља
испуњена, да ни један дан не прође без
осмеха, среће и љубави. Много те воле и
љубе: тетка Слађана и теча Жива.
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Својој драгој
РАЗУМЕНКИ
СТОЈКОВИЋ
из Старе
Молдаве
честитају рођендан
и желе јој пуно
здравља и дуг живот
супруг Сава, ћерка Емилија, син
Боривој, зет Октавијан и унук Дарко.

^ESTITKE
Срећан
рођендан,
драга наша
ДАНО
МАРИНАШ
из Темишвара
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 уз твоје најмилије!
Са пуно љубави, рођаци из Румуније
и Немачке.

OGLASI
Продајем
домаћу
ракију од
кајсије,
крушке и
шљиве,
заштићеног
географског порекла,
рафинисаног квалитета.

ЈАСМИНА и ТАЊА ЂУРОВИЋ
Темишвар

Телефони: 0724.705.485 и
0751.036.874.

ПОДЕЛИТЕ РАДОСТ СА
НАМА И ПОШАЉИТЕ НАМ
ВАШЕ ФОТОГРАФИЈЕ!
ЈАСМИНА ЉУБА ЖИКИЋ
(5,5 год), Арад
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OGLASI

^ITUQE
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 обавештавамо да је пре недељу дана, у 79. години живота, преминула
наша драга
ЈАНА БАКИЋ
из Рудне
Била си нам увек драга и вољена и таква ћеш остати у нашим срцима и успоменама.
Захваљујемо присутним свештеницима, рођацима, пријатељима, комшијама и свим сељанима који су били уз нас и
поделили велику тугу и бол.
Заувек ожалошћени: син Бата, снаја Делија, ћерка Анђелија, зет Васа, унука Смиљка
и Маријус.
Са болом у души обавештавамо да је, у
85. години живота, преминула наша драга
професорка и директорка Пољопривредне
школе у Великом Семиклушу
МАРИНА ИСТРАТЕСКУ
рођена Јездић

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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Људи живе онолико колико
их се сећамо, па ће тако и наша
драга професорка остати и даље са нама, као човек којег смо
истински сви волели и поштовали због њене
човечности и доброте.
По доброти ћемо вас памтити, са поносом
помињати и са великим поштовањем од заборава сачувати, њени ђаци: Велинка и Душан Аднађ и Лутка Ђуровић.
Вечна вам слава и успомена!
Са болом у души обавештавамо да је престало да куца племенито срце наше драге
ЖИВКЕ УДУЛИ
Поносни смо што смо те
имали и бескрајно тужни што смо
те изгубили. Твоју љубав и пажњу којом си нас обасипала заувек
ћемо носити у својим срцима.
Заувек ожалошћени: син Ива
са супругом Емилијом, ћерка Нада са супругом Флориком, унуци Ненад и Александра,
унук Мaрко са Алином и Соњом.

Поштовани читаоци!
Подсећамо Вас
да читуље и мале огласе можете доставити
секретаријату редакције до среде у 12.00
часова.

^ITUQE
Навршавају се 5 тужних година од како је
прерано
преминула
моја драга и племенита мајка
РАДМИЛА ЗОТА
рођена Ердељан
Остаћеш вечно у
мојој души и мислима.
Почивај у миру, мила
моја мати.
Твоја вољена ћерка
Љиљана.

Прошле су две године туге и бола без
наше драге маме
АНГЕЛИНЕ КОША
из Немета
Никада те неће заборавити и увек ће за
тобом жалити вољене
ћерке: Даница и Невена са породицама.
Почивај у миру!

Чујеш ли тај зов из
даљине, тај зов што
ми срце слама, нико
ме више не зове мама,
јер тебе нема више,
већ шест година, сине
једини
ЖИВО ПОПОВИЋУ
родом из Рудне
Тужан је овај 17. октобар, најтужнији дан.
Где год ја идем, ти си
са мном сине. Куд год
ја гледам, ти си испред мене сине. Твоје лепо анђеоско лице светли увек преда мном
сине, твој осмех и загрљај, сећања никад не
нестају. Ту си ти и само ти увек поред мене
сијаш и трајеш у моме срцу. Пролазе дани и
ноћи, а бол за тобом никад неће проћи, и
зато нема јутра да те се не сетим, нема дана да те не споменем, а ни ноћи да из ока
суза не крене. Пуно те воли мама сине и чека дан када ће те поново видети.
Заувек ожалошћена мама Љубинка Поповић
из Рудне.
Пролазе 8 тужних година од када није више са
нама
ЈАГОДА МИРКОВ
из Дињаша

Дана 14. октобра навршило се 16 година од када
није више са нама наш
МИЛОРАД МИДА
МИЛОВАНОВ
из Иванде
Чувамо те у срцима, мислима и свакодневним разговорима.
Твоји најмилији.

Недостајеш много. Била
си део нас, постојиш и
трајеш кроз свакодневне
успомене. Твоје племенито срце куцало је за све
нас, спавај и почивај у тишини вечног мира.
Заувек ожалошћени: ћерка Иванка, зет
Санду, унука Драгослава и праунуке Милана и
Александра.

Осам тужних година без
драге
Последњи поздрав
ДЕЛИЈИ СТАНОЈЕВ
коју је изненадна и страшна
смрт истргла од својих синова, а
чија се душа винула у нека нова
сазвежђа, где ће, можда, наћи
свој мир и утеху.
Њене бивше колеге, генерација 1967.

ЈАГОДЕ МИРКОВ
из Дињаша
Много лепих успомена
оставила си нам да се
сећамо, памтимо и никада
не заборавимо. Хвала ти
што си била део наших живота. Заувек ћеш остати у
срцима нашим: породице Мирков, Пантин и
Перинац.
br. 1286/17.10.2014.
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^ITUQE
Шест година од очију далеко, у души близу,
у причи са мном си, ту
ћеш и остати, драги

У тузи и болу обавештавамо да је 14.
септембра 2014. године, у 95. години живота, после дуге и тешке болести, преминула наша драга

ЖИВО ПОПОВИЋУ
из Темишвара
Моја неизмерна туга и чежња су се претвориле у бол којој
нема лека, јер сам са
тобом изгубила срећу
и сву лепоту живљења. Божји је благослов
био имати таквог супруга, који ми је пружао мир, снагу, доброту,
срећу, љубав, безбедност и сигурност. Постојаћеш и трајаћеш у најлепшим успоменама,
које ће ме подсећати на све оно што сам
твојим одласком изгубила.
Носи те у срцу и мислима твоја супруга
Савка.

ЈУЛКА ВАСИЉЕВ
у Америци
рођена Пејанов
из Српског
Семартона
Хвала ти за сву неизмерну љубав, пожртвованост и помоћ, које
си нам несебично пружала целог живота.
Твој драги лик и неизмерна љубав према
нама остаће заувек у нашим срцима.
Никада те нећемо заборавити: син Душко,
снаха Љубица, унуке Јулијана и Јелена са
породицама.
Дана 19. октобра
навршиће се 3 године
од када је преминула
наша драга

Тужно и болно сећање

СОФИЈА ПАСУЉСКИ
из Српског
Семартона

НИКА ВАСИЉЕВ
из Дињаша
Пролази прва најтужнија година бола без
твог осмеха, родитељске љубави, доброте,
пажње и подршке. Наше болно срце и рањена душа нема утехе, време није лек већ
сведок туге, бола и
суза. Никада те нећемо заборавити.
Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима: супруга Ђурђевка, ћерка Левица, зет Виорел, унуци Станка, Ника, Алекс и Михаела
и шурак Стева са породицом.

Срећни смо што
смо те имали. Увек си
нам пружала родитељску љубав, разумевање и радост. Бољу
маму, мајку и сестру
нисмо могли пожелети. Увек ћеш нам остати
у памћењу као оличење доброте, племенитости и пожртвованости.
Док смо живи имаћеш посебно место у нашим срцима као и до сада: ћерка Милева са
породицом, унук Сава, сестра Јела са породицом и синовац Миле са породицом.

Тужно сећање на 16. октобар, када је пре 10 година преминуо наш
драги
ЗЛАТА ПАВЛОВИЋ
из Чанада
Живиш кроз најлепше успомене и незаборавне тренутке када смо
сви били заједно. Знао си колико те волимо, али никада нећеш знати
са коликом тугом живимо без тебе, јер ти си место са ког смо
потекли... наш први дом. 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.
Породица.
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Акције и манифестације ССР
- октобар 2014. године -

 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
 КУД „Дунав“ из Свинице на Међународном
фестивалу фолклора у Бору

