


Савез Срба у Румунији
М. О у Кетфељу.

Књижевни кружок
„Крила“ у Кетфељу

позивају Вас

Састанак књижевног кружока „Крила“
са осталим српским књижевним кружоцима

који ће се одржати у суботу, 25. октобра 2014. године
у Кетфељу, са следећим програмом:

и

„Меморијал Влада Барзин“
.00 часова - Посета Српској цркви, полагање

цвећа на споменик херојима из
Светског рата и помен
преминулим члановима кружока

.30 часова - Састанак књижевних кружока
из Србије (Сечањ и Вршац) са
кружоцима из Темишвара,
Дињаша, Српског Семартона,
Белобрешке и Кетфеља.

- “Крила - 35”
- Светски рат - С. Гвозденовић,
Ј.М. Јоргован
Песнички тренутак гостију и
домаћина

- 11

- 11

- 13.00 -часова

на
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Милан
ЈОВАНОВИЋ,
публициста
у пензији

БЛАГО ВАМА ШТО
СТЕ СЛОБОДНИ!

Интервју

У СКЛАДУ СА СВОЈИМ
ГОДИНАМА

Најбоље године
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„НОСИ ЈЕЛА КЕЦЕЉУ
ФАРБАРСКУ“...

Клисура
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Дани културе
у Старој
Молдави

Наташа
Риђић

За помоћ угроженима од поплава у Србији:
UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA

CF 4481721
RO46RNCB0565049294930001

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
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СРПСКИ ЈЕЗИК СЕ УЧИ
И У БУКУРЕШТУ

Школа-култура
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Пројекат
МО ССР

у престоници
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V E S T I

ЗАХВАЛНИЦА ГРАДА ТРСТЕНИКА
САВЕЗУ СРБА У РУМУНИЈИ

И ОПШТИНИ ДЕТА
Поводом Дана општине Трстеник, 15.

октобра, на Свечаној академији, којој су
поред руководства локалне самоуправе
присуствовали представници републичке
власти, директори јавних предузећа и уста-
нова, као и трочлана делегација из Румуније
у саставу: Огњан Крстић, председник ССР,
Петру Роман, председник Општине Дета и
Јавор Радованковић, приватни предузетник.
Тим поводом Општина Трстеник доделила је
повеље и захвалнице.

Захвалницу за пружену помоћ и санацију
последица од катастрофалних поплава
добили су на Свечаној академији Огњан
Крстић у име Савеза Срба у Румунији и
Петру Роман у име Општине Дета. Љ.П.С.

КОМИСИЈА ЗА НАСТАВУ
И ОМЛАДИНУ ПРИ САВЕТУ

НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
У оквиру трећег „Лингва феста“ у Букуре-

шту је у седишту представништва Европске
комисије заседала 17. октобра и Комисија за
наставу и омладину при Савету националних
мањина. Била је ово већа свечаност у
оквиру које су награђене Гимназије и
Универзитети, али и 12 олимпијаца који су
се истакли у добром познавању страних
језика.

У име ССР састанку је присуствовао
Стева Лепојев, секретар МО ССР у Букуре-
шту који је младима говорио о значају поз-
навања што више страних језика. Љ.П.С.

САВЕТОВАЊЕ СРПСКИХ
НАСТАВНИКА

Школски инспекторат жупаније Тимиш,
Центар за стручно усавршавање Кикинда,
Савез Срба у Румунији, Теоретска српска
гимназија „Доситеј Обрадовић“ организују у
Кикинди Саветовање српских наставника у
периоду од 24. до 25. октобра.

У Центру за стручно усавршавање Кикин-
да. наставници разредне наставе и настав-
ници српског језика, који предају у Румунији,
састаће се с почетком у 16 часова на
отварању Саветовања, где ће их поздравити
домаћини организатори, али и председник
ССР Огњан Крстић.

С почетком у 18 часова почеће радио-
нице васпитача, учитеља и професора.

У суботу 25. октобра просветни радници
ће присуствовати течају под насловом: „На
ком језику сањаш - рад са билингвалним
дететом”. Љ.П.С.

ДАНИ КУЛТУРЕ СРБА У ЉУПКОВИ
У петак, 24. октобра, биће одржано 16.

издање Дана културе Срба у Љупкови. Орга-
низатори ове акције су МО ССР и школа
„Капетан Коча Анђелковић“, у сарадњи са
Месним одбором општине Берзаска. Након
посете Српској православној цркви и пола-
гање цвећа на споменику капетану Кочи и
његовим фрајкорима, биће организована
културно-уметничка приредба у месном Дому
културе. Учествоваће КУД „Дунав“ Свиница,
КУД Стара Молдава, КУД „Соко“ Соколовац,
КУД Малешево (Србија) и КУД „Стенка“
Љупкова. Након тога ће уследити заједничко
дружење, уз оркестар браће Милош и вокалне
солисте Драгана Маркуа и Лорене Пела. Г.М.

ПОМЕРИТЕ КАЗАЉКЕ!
Летње рачунање времена биће заврше-

но у ноћи између 25. и 26. октобра, поме-
рањем казаљки на часовницима за сат уна-
зад. Тако у недељу, 26. октобра, у 4.00 ча-
совнике треба вратити за један сат, на 3.00.

СРБИ У МАЂАРСКОЈ ДОБИЛИ
СВОГ ПОСЛАНИКА

У Мађарској, Срби, као ни осталих 13
мањина нису имали своје посланике. После
априлских парламентарних избора добили су
ту прилику, али пошто ниједна мањина није
толико бројна да осигура потребних 20.000
гласова, земаљске мањинске самоуправе
изабрале су свог представника који неће
имати право гласа. Срби у Мађарској иза-
брали су Љубомира Алексова као српског
представника у Мађарском парламенту.
Љ.П.С.

БАТИНИ БЕЋАРИ У СТАРЧЕВУ
У суботу 25. октобра ТО „Батини бећари“

из Великог Семиклуша, под вођством Марка
Бугарина, наступиће на Међународном
фестивалу малих тамбурашких састава
„Старчевачка тамбурица 2014“.

Семиклушани ће наступити у великој сали
Дома културе са почетком у 19 часова.
Љ.П.С.
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Љубинка
Перинац
Станков

ОВА ПРОШЛОСТ НИКАКО ДА ПРОЂЕ

Пише:

“Европа неће никада променити мишљење о Србима, макар
се они обријали, ошишали, постали демократе и дезодорисали

се”, каже песник Рајко Петров Ного.
Иде зима. Ова прошлост никако да прође

Фото: Алин
Стојановић

На царини нема велике гужве, али се ипак
чека. Лије нека проклетија и баца велике
капи кише по барицама, очајнички их
одбијајући о кружне ивице милиона водених
вулкана по бетону.

Покрај шахта се, ношен млазом, котрља
опушак, и расквашен, распада, остављајући
мрвице несагорелог дувана за собом. Сваки
је траг обележје пута за изгубљене.

Под неоном
благо светлуца
скоро до пола
ољуштен плакат
са знаком
узвика и
фотографијом
лутке чије је
једно око
модро. Изнад
стоји натпис „Tu
nu eşti marfă!“ -
„Ти ниси роба!“
На сивој згради
ситна овална
ознака ЕУ, на
коју пада
неонско светло
и хладно
пресеца бетон.

У другој траци теретна возила у застоју.
Камионџија до нас слуша неки српски радио,
његово лице, некада лепих црта, сада је
зарасло у браду, боре и муку оних који нису
у својој кожи, већ у некој туђој, коју морају
да носе да би преживели.

Из црног Мерцедеса са аустријским
таблицама излази млада жена у мантилу и
чизмама са високом потпетицом. Лице јој је
обилно натапкано пудером, руж јој овлаш
превазилази оквир усана, док су јој капци,
развучени ајлајнером, премазани у три
нијансе плаве боје.

- Па што нас сад цима. Е, мајко мила,
зар ће и сад, са аустријским пасошима, да

нас скида?
- Па кад нана има српски пасош...

промрмља младић за воланом.
Из аута излази старија жена и наређује

младићу:
- Ћути тамо, излази и отварај гепек, ево

га иде.
Нана има дугу црну сукњу и ручно

наштрикан црни џемпер. Ципеле јој на
ногама нове и
круте, па испод
чворноватих
глежњева не
делују
најудобније.
Цариник тражи
да се изваде
кофери из аута,
отвара их и
палицом
преврће по
вешу.

Стара
уздише и
прекрива лице
крајем мараме.

“Ајде, нано,
кад су и твоје

гаће терористичке”, нашали се младић, али
се старија жена није ни осмехнула, само је
брзим потезом затегла чвор на марами и
ушла у ауто.

Напокон се колона убрзала, цариник више
гепеке и не отвара, само прелистава
документа. Тачно је двадесет и два часа.
На вестима јављају – стиже захлађење.
Киша се полако леди и претвара у
суснежицу.

“Европа неће никада променити мишљење
о Србима, макар се они обријали, ошишали,
постали демократе и дезодорисали се”, каже
песник Рајко Петров Ного.

Иде зима. Ова прошлост никако да прође.
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НАЦИОНАЛНИ савет за сарадњу са Хагом
упутио је у понедељак писмо председнику
суда Теодору Мерону и секретару Џону
Хокингу, у коме је изразио забринутост
поводом информација у вези са погоршањем
здравственог стања Војислава Шешеља, за
ког је саопштено да болује од метастаза на
јетри, и Горана Хаџића, који је имао инфаркт.

Потпредседник Владе и председник
Националног савета Расим Љајић потврдио
је у Новом Пазару да је Хашком трибуналу
упућен захтев да, ако имају сагласност
оптуженика, доставе Србији информације о
Шешељевом и Хаџићевом здрављу:

- Изразили смо и спремност да, ако они
сматрају да би то за њих било корисно и
потребно, пошаљемо наше лекаре и то по
избору Шешеља и Хаџића, односно њихове
одбране. Такође смо дали налог нашем
конзулу да посети све оптуженике,
превасходно Шешеља и Хаџића, али и све
остале који имају здравствене проблеме -
истакао је Љајић.

Он је додао да држава као и претходних
година чини све што може и води рачуна о
здравственом стању хашких оптуженика.

Иначе, Национални савет за сарадњу са
Хагом више пута се обраћао Трибуналу због
Шешељевог здравственог стања. Први
контакти почињу још у новембру 2006, када
је он започео штрајк глађу. С обзиром на то
да је одбијао посету лекара из Србије, а
речено је и да „није сарађивао“ по питању
прегледа лекара из Француске и Русије,
председник Трибунала одлучио је да буде
под сталним надзором холандских лекара у
болници ван Притворске јединице УН.

Љајић: Држава забринута за Шешеља, Србија
спремна да пошаље лекаре у Трибунал

Три године касније, 12. јуна 2009, Србији
је достављен налог судског већа да
Шешеља прегледају два независна
медицинска експерта, кардиолог и
гастроентеролог. Налогом је од Србије
затражено да достави листу медицинских
експерата са кратком биографијом, како би
Трибунал одлучио да ли ће неког од њих
именовати. Резултат су били прегледи које
су обавила двојица наших специјалиста
током јула.

У септембру 2010. Шешељ је обелоданио
да му се здравствено стање погоршало,
после чега је Канцеларија Националног
савета затражила од Трибунала да се
доставе подаци о његовом стању и изразила
спремност да се организује одлазак наших
лекара у Хаг. Судско веће наложило је
формирање лекарске комисије која ће
прегледати лидера радикала, али се сам
Шешељ успротивио да се информације о
његовом здрављу доставе Србији, као и да
међу лекарима који ће га прегледати буде
неко из Србије.

Председник Националног савета обраћао
се Трибуналу и пре две године, када се
Шешељево здравствено стање опет
погоршало. Шешељ је тад успешно
подвргнут операцији рака дебелог црева, а
крајем јануара је у Хаг отпутовала група
лекара из Србије коју је изабрао Шешељ да
га прегледају као његови лични лекари.

Приликом изношења завршне речи, у
марту 2012, Шешељ је поднео судском већу
захтев за укидање притвора. Због његовог
нарушеног здравственог стања, Влада
Србије обавестила је Трибунал да је
спремна да изда гаранције за његово
привремено пуштање на слободу. Трибунал
је именовао стручни колегијум лекара да
утврди да ли Шешељево здравствено стање
допушта да он борави у притвору. Међу
лекарима је био и специјалиста из Србије.
Овај тим је 27. априла 2012. закључио да су
медицинска заштита и услови пружени у
притворској јединици одговарајући.

В. Црњански Спасојевић -
М. Нићифоровић
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Соколовчани
у Семартону

У недељу 7.
септембра у Семартону
је гостовало културно –
уметничко друштво из
Соколовца. На сцени
су наступили извођачи
српских народних
песама, у пратњи
оркестра Миодрага
Којића.

12. септембар 1975.

Темишвар на
београдској
телевизији

У недељу 26.
априла. Други канал
РТБ ће емитовати, у
оквиру ТВ серије „Од
нашег дописника“,
репортажу о
Темишвару, са
акцентом на живот и
активност српске
заједнице.

24. април 1992.

„Југословенска
књига“ у

Темишвару
Дана 2. јануара, у

присуству амбасадора
Југославије у Букурешту
Радоја Голубовића и
других званица, на
свечан начин је у
Темишвару отворена
„Југословенска књига“.

8. јануар 1948.

ВРЕМЕПЛОВГоспођа министарка

Превео и приредио: Горан Мишковић

Ирске краве за сиромашне
Румуне

Бивша
министарка за
заштиту природне
средине Рована
Плумб је свој Ауди
Q7 регистровала у
Бугарској, тачније
месту Русе, како би
избегла плаћање
еколошке таксе,
која је, наравно,
уведена баш за
време њеног
мандата. Новинари
једног букурешког
листа су дотични ауто сликали у дворишту госпође Плумб, а
комшије потврђују да га најчешће користи њен син а понекад и
муж. Иначе, министарка је Ауди купила 2008, а почев са овом
годином је на папиру променио власника, добивши јефтиније
комшијске регистарске таблице. Рована Плумб негира да је ауто
паркиран испред сопствене виле њен, али лепо наш народ
каже: „Ако лаже коза, не лаже рог“.

Ових дана ће у
Темишвару слетети
авион са
седамдесетак крава
расе Holstein Friza,
поклон ирских
фармера нашим
сиромашним
суграђанима. Акција
обележава
седамдесетогодишњицу рада организације Heifer International,
која је зачетник овог програма. „Трећи пут се на Темишварском
аеродрому очекује транспорт сличног типа, и до сада проблема
није било. Иначе, ми намеравамо да и убудуће помажемо
фондацији Heifer, која се несебично труди да помогне
фармерима, који једва састављају крај с крајем“, рекао је
директор Међународног аеродрома у Темишвару Дан Идолу. А
донација је део обимнијег пројекта, који има за циљ да у
наредне 4 године подигне ниво животног стандарда 3.000
породица у жупанији Муреш, у руралној средини, које
преживљавају са свега 200 рона месечно.
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 Са велике временске дистанце, у својој деветој деценији живота, господин
Милан Јовановић, човек који је 26 година био на челу листа Срба у

Румунији, у почетку „Правде“, а од 1969, и „Банатских новина“, говори о
периоду када је новинарство било под потпуном контролом партијских

органа власти •

Милан ЈОВАНОВИЋ
публициста у пензији

БЛАГО ВАМА ШТО СТЕ СЛОБОДНИ!

Датум и место рођења:
21. мај 1924. у Старој Молдави
Образовање:
Четири разреда у Старој Молдави, осам

разреда Редовне учитељске школе у
Темишвару. После завршених осам разреда
служио је војску и био на фронту два
месеца. Завршио је Официрску школу и
Филолошки факултет, српско-румунски
одсек у Букурешту.

Живи у Темишвару са унуком Николетом
и њеном породицом, у својој деведесетој
години редовно чита српску и румунску
периодику и белетристику. Претплаћен је
на „Нашу реч“.

• Које године сте постали главни
уредник „Правде“?

Године 1958. дошао сам на место главног
уредника, али сам и раније радио као
уредник. Био сам и у Букурешту у редакцији.
Ја сам вероватно најдуже од свих био
главни уредник, јер сам на том положају
остао до 1984, када сам морао да напустим
редакцију због својих здравствених
проблема.

• „Правда“ је имала своју редакцију у
Букурешту?

Две и по године. Од 1952. до 1954.

• Редакција је враћена у Темишвар и,

колико ми је познато, била је
многочлана.

Тринаесторо, а после једанаесторо.

• Знам да вас је једног тренутка било
чак деветнаесторо у редакцији.

Било нас је толико, али су се ствари
измениле после свађе са Титом. Онда је у
целој Румунији дошло до мера штедње, па
су и нама ускраћивали радна места. Остало
нас је једанаест.

• Можете ли да се сетите имена?
Опростите ако неког заборавим.

Светислав Роцков је био заменик главног
уредника, Чедомир Чонка, Радивој Тодоров,
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Чедомир Миленовић, Иво Мунћан, Милош
Остојин, Душица Живанов, Марина Мартинов,
Јела Ђурђев и Дара Филипов, Вида
Васиљев. Оне су биле дактилографкиње,
али су понекад замењивале уреднике када
су они били на одсуству.

• Која је била тематика „Правде“?
Тематика се мењала као и политика. Ми

смо можда и били релативно слободни
доста времена, али после затезања односа
са Титом, притегли су и нас. То значи да
смо морали да пређемо са 24 стране листа
на 8.

• Колики је био тираж листа?
Штампали смо 3.500 новина, и већином су

те новине стизале код претплатника.

• Колико је драстична била цензура?
Драстична. Цензура је постојала

све време. Неке смо цензоре и
знали, а неке и нисмо знали. После
Резолуције Информбироа, много је
интелектуалаца из Југославије
пребегло у Румунију, Бугарску и
Совјетски Савез. Тада смо добили и
ми имигранте.

Неки су радили код
господина Мирка
Живковића у Букурешту,
који је руководио
издавачком кућом. Могу
да кажем да је
комплетно целом
штампом руководила
Партија. Партијски
органи су имали
специјалне одсеке за
сваку врсту штампе.
Они су вршили контролу.

Једно време је у
Партији радио Васа
Обрадов. Он је био
контролор новина. И морао
сам, иако сам ја био главни
уредник, да уважавам њега
и његово мишљење. Ми смо

иначе били пријатељи и ја сам са њим
добро живео. Био је јако добар човек,
Србин – Лала, али морао сам да мењам по
његовом нахођењу, шта год му се учинило
да није у реду. Имао је и он своје шефове.
Благо вама што сте слободни! Кад би ви
знали шта смо све морали, ви бисте се
крстили. Морали смо да слушамо Партију, па
и Народни савет са одсеком за културу, и
они су се мешали. Имали смо човека, који је
имао задатак само да чита новине и да
реферише Партији шта смо писали.

• То је био човек ван редакције?
Да, ван редакције. Он је реферисао и

преводио све што се у новини појављивало,
шта ми радимо и шта пишемо. Морали смо и
њега да слушамо.

• Да ли су ти „контролори“ одлучили
да у редакцију доведу имигранте?

Не, нису. Дошли су из Партије и
представили Богдана Бујића који нам
је додељен у редакцији, под
изговором да нас научи српски.
Иначе, он је побегао преко Дунава,
оженио се Бојкицом Маричић из

Старе Молдаве и онда је
одједном нестао. Ништа

више о њему нисмо
знали. Од жене се
развео, а она се касније
поново удала.

• Сем тог политичког
дела који је, истини за
вољу, одузимао много
простора у листу,
имали сте и рубрике
о Србима у Румунији?

Сваки уредник је
имао у свом задужењу

по неко село. Поделио
сам места са српским

живљем из тимишке
жупаније и из Клисуре, тако
да свако за по једно село
одговара, и што се тиче
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претплата, и писања репортажа о људима из
места, али да се не меша у ничије ствари.
Кад је требало да се интервенише, ја сам
пресудио.

• На какве то интервенције мислите?
На пример, деси се пожар у селу, неко се

удавио, а људи реагују на разне начине и
често и на грубе начине, али нисам
дозвољавао да се увредљиво пише о
некоме или да улази у конфликте. Али,

наравно да смо налазили простора и за
репортаже о људима и њиховим
активностима у селу.

• У то време постојала је организација
која се звала Савет радних људи српске
националности у Румунији. Каква је то
организација била?

То је, истину да вам кажем, била
формална организација. Нису нам власти
дозвољавале да имамо извесне иницијативе
и поступке, који су долазили у сукоб са
званичним ставом.

• Где је било седиште овог Савета?
У редакцији. Били су ту Душан Сабљић,

господин Милорад Благојев, Васа Обрадов.
Они су стално били присутни у редакцији.
Организовали смо ми и разне културне
активности. Имали смо посела, разне
књижевне вечери, представе, читања.
Присуство наших новинара се осећало, али
Савет није могао да буде оно што смо ми
хтели да буде. Пазили смо да одржимо
равнотежу између званичног и пожељног, а
то пожељно није увек могло да се оствари.

• Да ли је било кажњених у редакцији,
односно, да ли је неко страдао, можда
ухапшен од новинара редакције којом сте
Ви руководили?

Не. Али је, на пример, Милош Остојин
имао два сина који су побегли у Аустрију,
Чедомир Миленовић је имао сестру која је
побегла у САД. Колико год сам покушавао
да их заштитим, Чедомира Миленовића
посебно, јер је био и болестан, на крају сам
морао да их отпустим. Партија је то помно
пратила да не дође до страног утицаја, а ми
смо били приморани да извршавамо
наређења.

Љубинка Перинац Станков

Издавачки савет крајем седамдесетих
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Имајући у виду да се у многим местима у
Румунији српске школе гасе и затварају,
најчешће због недостатка ученика, огранак
Савеза Срба у Букурешту је успео да
спроведе у дело врло значајан пројекат,
сходно којем се српској деци пружа прилика
да уче матерњи језик у школи. По свему
судећи, то је први пут у историји када
основци могу да уче на српском у румунској
престоници.

Ради се о пројекту који је покренут пре
две године, од када је Борислав
Велимировић постао председник месне
организације ССР,  а чије су главне тачке:
организовање већег броја културних
манифестација, увођење српског језика за
Србе у Букурешту и богослужење на
српском у једној цркви у престоници и
поновно отварање седишта Месне
организације Букурешт. Иако има још пуно
тога да се уради, ствари су полако почеле
да се покрећу, а могу се издвојити и
неколико конкретних остварења, што је
најважније за српску заједницу у Букурешту.

Сем дечје групе, која је основана уз
помоћ катедре србистике са букурешког
Универзитета и уз залагање проф. унив. др
Октавије Неделку, у оквиру Универзитета је
покренута и група за учење српског језика
за одрасле. Течај за одрасле се одржава

СРПСКИ ЈЕЗИК СЕ УЧИ И У БУКУРЕШТУ
средом од 18:00 часова (међу полазницима
су и родитељи деце, која уче српски језик),
а за децу суботом од 11:00. Предавања на
оба течаја одржава Лидија Чолевић,
лекторка из Србије. Савез Срба је послао
Букваре и радне свеске за децу, али и
дидактичке материјале који се користе у
групи за одрасле.

Деца која уче српски језик су: Лука
Удреа, Ана Катерина Јаношев, Владимир
Кнежев, Тања Кјореан, Дејан Андреј Колчеаг
и Екатерина Караман.

Имајући у виду да су уписи и даље
отворени, јавило се још неколико родитеља,
тако да ће се вероватно група повећати.
Школски инспекторат у Букурешту је
обезбедио учионицу у Основној школи  број
19, Тудор Аргези, која задовољава све
дидактичке потребе и услове. Такође,
постоји могућност да се и ученици те школе
упишу да уче српски језик, то јест да српски
постане факултативни предмет. У вези с тим
треба да се ступи у контакт са надлежнима
у школском инспекторату и Министарству
просвете.

Све у свему, може се закључити да је ово
велики успех Савеза Срба у Букурешту.

Горан Мракић
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Контекст и свечано отварање
Западни универзитет у Темишвару је

прошлог викенда био место одржавања
једног изузетно важног међународног скупа,
са темом Материјална и духовна култура
Срба у мултиетничким срединама и/или
периферним областима.

По речима организатора, централни
моменат обележавања 70 година од
оснивања Западног универзитета у
Темишвару потписивањем Краљевског
декрета бр. 660 из 1944. године, одржан је у
седмици од 19. до 24. маја, у којем су
учествовали не само чланови академске
заједнице Западног темишварског
универзитета, већ и угледне званице са
других румунских и страних Универзитета. У
том јубиларном контексту, малени колектив
Студијског програма Српски и хрватски
језик и књижевност у оквиру Одсека за
савремене језике и књижевност Филолошког,
историјског и теолошког факултета са
Западног универзитета у Темишвару, у
срадњи са Центром за научна
истраживања и културу Срба, Савеза
Срба у Румунији, имали су иницијативу
организовања овог Међународног научног
скупа, одржаног 17-19. октобра.

У петак, с почетком у 11.00 часова, у
Амфитеатру А01, било је одржано отварање

МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП
У ТЕМИШВАРУ

На Западном универзитету у Темишвару је прошлог викенда био организован
међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у

мултиетничким срединама и/или периферним областима

научног скупа, где су се присутнима
поздравним речима обратили проф. др
Марилен Пиртеа, ректор Западног
универзитета у Темишвару, проф. др Отилија
Хедешан, директор Савета универзитетских
докторских студија са Западног
универзитета у Темишвару, проф. др Горан
Максимовић, декан Филозофског факултета
Универзитета у Нишу, Његова екселенција
Лазар Манојловић, генерални конзул
Републике Србије у Темишвару, протојереј
ставрофор Маринко Марков, викар српске
православне Темишварске епархије, инж.
Огњан Крстић, председник Савеза Срба у
Румунији и ванр. проф. др Дана Перчек,
декан Филолошког, историјског и теолошког
Факултета Западног универзитета у
Темишвару.

Радови по секцијама
У 12.30 је започела пленарна седница у

Амфитеатру А01, којом су председавали
Снежана Гудурић и Радивоје Младеновић,
док су своје радове представили проф. др
Слободан Реметић, проф. др Драгана
Радојичић, проф. др Срето Танасић, проф.
др Софија Милорадовић и проф. др Горан
Максимовић.

Од 15.00 часова радови су настављени
по секцијама у салама «Иван Евсејев»,
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«Ерасмус», «521» и «Данте Алигијери». У
оквиру најављених  тема скупа, тематика
пријављених радова покрила је неколико
истраживачких домена, као што су:
лингвистика, књижевност, етнологија,
историја, црква и др.

По речима проф. др Миље Радана,
главног организатора манифестације,
додатни мотив за организовање научног
скупа представљала је чињеница да је
оснивање темишварског
Универзитета значило,
практично, и рађање
банатске славистике.
Ову иницијативу су
прихватили и подржали
је финансијски и/или
логистички Западни
универзитет у
Темишвару, Савез Срба
у Румунији и
Филозофски факултет
Нишког универзитета.
Главни циљ научног
скупа је био да се
истакне вредност и
валоризује материјална
и духовна култура, у
првом реду, Срба из
румунског Баната, али и
других Срба са
периферије српског
етничког и
лингвистичког простора.
Други циљ овог научног
скупа је био да  се
установе стратегија и
правци будућих
истраживања у оквиру Центра за научна
истраживања и културу Срба у Румунији
ССР, као и укључивање младих стручњака,
апсолвената са високом стручном спремом
из разних научних домена (филологија,
етнологија, историја, религија, фолклор,
балканистика, музикологија и др.).

Округли сто у Владичанском двору и
разгледање српских споменика

У суботу, 18. октобра, Центар за научна
истраживања и културу Срба у Румунији је
у Владичанском двору организовао округли
сто са темом: могућности и перспективе
сарадње са репрезентативним научним
установама из Србије. Разговор су водили
Михај Радан, Срето Танасић и Драгана

Радојичић.
Након затварања скупа, организатори су

приредили гостима разгледање значајних
српских културно-историјских споменика и
других објеката у Темишвару, попут
Владичанског двора, музејске збирке
црквених уметности, Саборне српске
православне цркве, задужбине Павла
Стериа, задужбине Макри-Стојковић, гроб
Теодора Радичевића и др.

У недељу је била
организована посета
манастиру Шенђурац.

Организатори скупа
Чланови Научног

одбора из Румуније су
били др Михај Н.
Радан, ред. проф.
(председник Одбора),
др Октавија Неделку,
ред. проф., др Жива
Милин, ред. проф. у
пензији, др Дана
Перчек, ванр. проф.
(декан), др. Славомир
Гвозденовић, др
Миљана Радмила
Ускату, асистент
(научни секретар), Јања
Димитријевић, професор
(научни секретар), др
Маца Андрејић, доцент,
протојереј ставрофор
Маринко Марков,
архијерејски заменик,
инж. Стеван Бугарски,
писац, научни

истраживач, Саша Малимарков, професор,
Весна Степанов, новинар и Владана-Тања
Недин, професор (технички секретар), а  из
Србије  др Горан Максимовић, ред. проф.
(декан), др Јордана Марковић, ред. проф.,
др Софија Милорадовић, ред. проф. и др
Надежда Јовић, ванр. проф.

Организациони одбор су сачињавали
проф. др Михај Н. Радан – председник,
проф. др Горан Максимовић, инж. Огњан
Крстић, др Славомир Гвозденовић, проф. др
Јордана Марковић, протојереј ставрофор
Маринко Марков, проф. др Жива Милин, др
Миљана Радмила Ускату и проф. Јања
Димитријевић.

Горан Мракић
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Наше Академско културно-уметничко
друштво „Младост“ гостовало је прошлог
викенда 18. и 19. октобра,  на
Интеретничком фестивалу фолклора
„Confluene 2014“, који се већ седми пут
одржава у Јашу, уз финансијску помоћ
Департмана за међуетничке односе Владе
Румуније.

Младосташи  су позив за учешће добили
од стране Удружења Италијана из Румуније,
који су главни организатори ове
манифестације. Поред АКУД-а „Младост“,
којe je представилo нашу мањину на
Фестивалу међуетничког и мултикултуралног
карактера, учествовали су још и
представници Немаца, Грка, Мађара,
Пољака, Руса, Украјинаца, Италијана и
Рома.

Програм манифестације отворен је
дефилеом културно-уметничких друштава.
Многобројна публика је будно пратила
колону учесника, у шареним и различитим
народним ношњама, која је продефиловала
Тргом  уједињења до Дома културе
студената из Јаша, где се тог дана одржала
главна манифестација.

АКУД „Младост“ се на Фестивалу

КОЛО МЛАДОСТИ У МОЛДАВСКОЈ
ПРЕСТОНИЦИ

представилo у најбољем светлу као и увек.
Темишварци су на сцену изашли са сплетом
српских песама и игара из Босилеградског
Крајишта у кореографији Милорада Лонића и
под уметничким руководством Сретка и
Сенадина Крстића. Догађај је био примерно
организован, а млади чланови културно-
уметничког друштва радовали су се учешћу
на једном таквом фестивалу и повољним
реакцијама публике, која је дугим аплаузима
наградила њихов наступ на сцени сале
„Гаудеамус“ Дома културе студената. Свим
друштвима после наступа додељене су
захвалнице за учешће.

Све у свему, Темишварци су дочарали те
вечери у молдавској престоници, лепоту
српске песме и игре и одушевили публику
својим извођењем.

На овогодишњем Фестивалу била је
јединствена прилика да се види и сагледа
како је очувана богата културна баштина
националних мањина, коју млада друштва
мањинаца негују далеко од матице. А после
приредбе уследила је вечера и дружење, где
су се гости и домаћини дружили до касно у
ноћ.

Горан Гога Пантин
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Од 154 филма пријављених на
овогодишњем 23. издању Међународног
фестивала етнолошког филма, који се
одржао у Београду између 15. и 21. октобра,
селекциона комисија је прихватила 24 у
такмичарском и 11 у информативном
програму ове престижне манифестације.
Међу остварењима које је публика могла да
одгледа у Арт биоскопу при Етнографском
Музеју, била је и документарна репортажа
Обриси давни у гласу обале: Свиница, у
режији Миодрага Обрадова, продукција
регионалног студија ТВР Темишвар. Филм је
био приказан у биоскопској сали
Етнографског музеја у информативном
програму, ван
конкуренције,
21. октобра,
управо пред
конференцију
за новинаре,
на којој су
објављени
резултати
рада жирија и
награде.
Аутор филма,
Миодраг
Обрадов,
учествовао је на округлом столу са темом:
Улога и значај филмског медија у очувању
културног наслеђа - од записа до
ауторског става. Марко Стојановић,
извршни директор фестивала, је подвукао да
„нема више или је веома слаба сарадња на
пољу етнолошког истраживања и истицања
наслеђа са другим земљама у којима живе
Срби (Црна Гора, Словенија, Мађарска), да
је једино још српска заједница у Румунији
активна на том плану, те да би било
пожељно да се успостави чвршћа сарадња
по питању бележења старих традиција и
етнолошких мотива који убрзано нестају под
утицајем глобализације и униформизације.
Филмови и записи који се приказују на
фестивалу могли би се приказати не само
као документарно-уметничка остварења, већ
и као образовни и васпитни материјал па и
у оквиру неких културних манифестација које
организују Срби ван матичне земље.“
Председник жирија Владимир Анђелковић,
дипломирани продуцент Факултета драмских
уметности у Београду који је организовао
око педесет фестивала аматерског филма, а
тренутно води Ревију филмског
стваралаштва деце и омладине Србије,
конкретно је предложио да на овој

СВИНИЦА У БЕОГРАДУ
манифестацији учествују и деца и млади
Срби из Румуније. Миодраг Обрадов је
подвукао улогу коју имају или би бар
требало да је испуњују медији у
промовисању етнолошких филмова и
остварења емисија у којима се истиче значај
културног наслеђа, „јер није довољно да се
о томе разговара и да се ови филмови
приказују у затвореним, фестивалским
круговима, већ треба учинити тако да буду
доступни што већем броју људи“. Са тиме
се сложила и екипа из Републике Српске, на
челу са Миром Лолић Мочевић, која је у
информативном програму фестивала
учествовала са филмом/записом Косовски

божур, који је
на Ју тјубу
имао преко
500.000
прегледа.
Академик
Душан
Дрљача,
доајен
фестивала,
човек који
прати ову
манифестацију
од њеног

почетка, такође је оценио значај очувања
наслеђа на овај начин, путем записа и
филма, упркос ризику да понекад аутори
скрену пажњу према неким другим
аспектима, као што су драматизација,
рестаурација или деформација јер „битно је
да изабрана тема, оно шта се снима и
приказује, буде осветљено и видљиво онима
који немају или имају отежан приступ овим
темама и чињеницама.“  Један од примера
је и Свиница, живот, обичаји, специфичности
мале и изоловане заједнице, управо због
тога занимљиве за антропологију и
етнологију. Филм Обриси давни у гласу
обале: Свиница био је приказан и на РТС
Сат каналу уочи фестивала, а биће и на
програму румунског јавног сервиса
телевизије. Снимања су обављена услед
саветовања са Николом Курићем,
председником Општине и аутором
монографске студије о месту, коришћени су
и кадрови из филма Разапета црква (1997)
аутора Васила Богдана, а на монтажи се
радило два месеца. Филм је рађен као
редовна телевизијска продукција, без
посебног буџета.

Мима Обрадов
Фото: Ивана Масниковић Антић
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Прошле среде, 15. октобра, са почетком у
19 часова у Свечаној дворани Владичанског
двора, у оквиру трећег издања фестивала
посвећеног барокној музици - Timişoara
baroc под покровитељством Општине града
Темишвара, наступио је
истакнути гитариста Урош
Дојчиновић из Београда.
Пре почетка солистичког
концерта класичне
гитаре, публику су
поздравили директор
фестивала, Маријус Гаица
и новинар и уредник
Миодраг Обрадов. Проф.
др Урош Дојчиновић је
пред свој наступ изразио
посебно задовољство
што је поново у
Темишвару и на овој
јединственој
манифестацији. Вече је
започео једном поклон
композицијом, која није
била у програму, а
постала је синоним за
гитару и вероватно је
најпознатија композиција
на глобалном плану. Урош
Дојчиновић је затим пред
темишварском публиком
представио неколико
композиција  једног
аутора који је посебно интересантан за
Балкан. Францискус Босиненсис или Фрањо
Босанац, композитор и први велики мајстор,
који је кренуо из центра Балкана и деловао
у Италији, крајем XV и почетком XVI века, у
време Ренесансе, пре Барока. У време
Ренесансе и Барока гитара и музика на
нашим просторима нису могле да се
нормално развијају због тога што смо били
под утицајем Отоманске империје,
оријенталне музике и утицаја који су
долазили са Блиског Истока. Уметник из
Србије успео је да за време солистичког
концерта публици исприча како су се
северни делови, од Саве и Дунава, цео
простор Војводине, наравно са Банатом,
развијали под утицајима западних центара и
Аустроугарске монархије. Захваљујући
утицајима културних центара и медитерана,
гитарска музика се развијала на простору
балканских држава иако су оне биле под
Отоманском окупацијом, a Дојчиновић је за

Урош Дојчиновић – класична гитара

МУЗИЧКА РИЗНИЦА БАЛКАНА
време програма представио како је текла
њена еволуција у северним и јужним
крајевима Југославије. У свом програму
уврстио је средњовековну балканску музику,
почевши са ренесансним композитором, а

затим је представио
медитеранску музику и
музику културних центара
Западне и Северне
Европе, барокних
мајстора лауте, чија је
музика имала значајан
утицај на развој свирања
жичаних инструмената.
Темишварци су имали
ретку прилику да уживају
у композицијама утицајних
барокних стваралаца као
што су Корбета, Г. Санз,
Л.С. Ваис, Де Визе и А.
Лозија. Програм је
настављен извођењем
недавно пронађене
мелодије, коју је
Дојчиновић обрадио за
гитару. Реч је о
композицији световне
музике, непознатог аутора
пронађене на простору
Хрватске, назване
Хрватски плес из
периода Барока. У оквиру
концерта презентована је,

први пут, компаративно-историјска слика
средњовековне музике, која се изводила на
гитари у балканским државама под утицајем
оријента и са упливом етно музике. После
извођења неколико композиција за жичане
инструменте из јужних крајева бивше
Југославије, које су настале под утицајем
Блиског Истока и традиционалне српске
музике, одушевљена публика је цењеног
уметника три пута враћала на бис. Као
извођач, професор Урош Дојчиновић је увек
и свуда посебно представљао и
популарисао националну уметничку музику и
српско стваралаштво, као и неоспорне
српске културне вредности, смештајући их у
велики светски простор што је и доказао
извођењем две врло популарне композиције,
настале 1916. године: Тамо далеко и Марш
на Дрину. Наступ је завршен извођењем
дела шпанских гитариста и композиције из
Царске Русије.

Миодраг Тодоров
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На Фестивалу је учествовало 28 аутора из
Србије и земаља региона – Црне Горе,
Румуније и Босне и Херцеговине. Они су се
представили новим афоризмима, који су
настали између два „Сатира феста“. Једини
представник из Темишвара био је Горан
Мракић, који
је прочитао
око 15 својих
радова.

„Сатира
фест 2014“
обележио је
150.
годишњицу
рођења
комедиографа
Бранислава
Нушића, због
чега се
одвијао под
слоганом –
„Нушић, наш
савременик“!

Награду „Вук Глигоријевић“ за најбољи
прочитани афоризам добио је аутор из
Београда, Дејан Милојевић. Награђени
афоризам гласи: ПА ШТА АКО НА ПОСАО
КАСНИМ ДЕСЕТ МИНУТА? ЈА САМ ЊЕГА
ЧЕКАО ДЕСЕТ ГОДИНА.

Признање „Растко Закић“ (недавно
преминуо у Београду), за најбољу сатиричну
песму добио је Слободан Симић из
Београда, а за најбољу сатиричну причу
Драгутин Карло Минић.

У БЕОГРАДУ ОДРЖАН 12. САТИРА ФЕСТ
Дванаести Међународни фестивал хумора и сатире „Сатира фест 2014“ био је
одржан у петак, 17. октобра, од 19 часова у Београду, у великој сали Општине

Стари град, Македонска 42. Организатор је био Београдски афористичарски
круг, а покровитељ Министарство културе и информисања Републике Србије

Признања за животно дело добили су
сатиричари Зоран Ранкић и Ранко Гузина,
док је награду „Златни круг“, признање за
укупан допринос српској сатири и
афирмацији сатиричног стваралаштва аутора
из Србије које се додељује ауторима из

иностранства,
добио Миле
Ђорђијоски из
Македоније.

Аутор
званичног
плаката
Фестивала је
био
илустратор
Никола
Драгаш, а
водитељ
манифестације
Миодраг
Стошић.

Делегација
Београдског

афористичарског круга положила је 17.
октобра цвеће на споменике Радоју
Домановићу (17,30 часова) и Браниславу
Нушићу (18,00 часова).

Овом приликом био је штампан и Зборник
афоризама са последња три фестивала за
2011, 2012. и 2013. годину, у којем се
проналазе и радови Темишварца Горана
Мракића.

Љ.П. Станков
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Припремио је протојереј-ставрофор
др Бранислав Станковић

Св. Мартин еп. Турски
рођен је у Панонији, у
једноме граду Штајерске
316. год. од родитеља
незнабожаца. Отац му беше
римски официр, и тако и
млади Мартин и преко воље
буде дат на службу
војничку. Међутим он већ
беше „оглашен” у цркви
хришћанској, коју свим
срцем љубљаше од раног
детињства. Путујући једне
зиме са друговима ка граду
Амиену, он виде пред
капијом града једног
просјака где без мало наг
дрхти од мраза. Сажали се
Мартин, изоста од другова,
скиде са себе свој војнички огртач и
сабљом пресече га на двоје: једну половину
даде просјаку, а другом се он огрте, и оде.
Те ноћи јави му се у сну Господ Христос,
огрнут у ону половину огртача његовог, и
рече ангелима Својим: „Мартин је тек
оглашен, и ево обуче ме својом одећом!”
Изишавши из војске, Мартин се одмах крсти,
и крсти мајку своју. Потом се замонаши у
епархији св. Иларија Поатијског, и провођаше
живот пун истинског подвига. Беше
изванредно смирен, те му због смирења
даде Бог обилати дар чудотворства, тако да
и мртве васкрсаваше, и зле духове
изгоњаше. Насупрот његовој вољи би
постављен за епископа у граду Туру [Tours,
Француска]. После обилатог рада у
винограду Господњем, после мучне борбе и
са незнабошцима и са јеретицима
аријанцима, св. Мартин предаде душу своју
свету у руке Господу своме 397. год.

РАСУЂИВАЊЕ

Чиме су се светитељи највише толико
узвисили и прославили у очима неба и
људи? Поглавито смирењем и службом. Св.
Мартин још пре крштења, као официр, имао
је једнога слугу, кога је он више сматрао
братом него слугом. Више пута он је служио

СВ. НИКОЛАЈ СРПСКИ, ОХРИДСКИ ПРОЛОГ

Свети Мартин Милостиви, епископ турски
– 25. (12.) октобар –

свога слугу не стидећи се тога
него, напротив, радујући се
томе. Када га св. Иларије
хтеде произвести за
свештеника, он са сузама
одби ту почаст, и умоли
епископа, да му само дозволи
да буде монах у неком
забаченом месту. Једном
путоваше св. Мартин из
Француске за Панонију, да
обиђе своје родитеље. Када је
прелазио Алпе, ухвате га
разбојници и хтедоше га
убити. Када један разбојник
замахну да га посече, Мартин
се не уплаши и не трже и не
замоли за поштеду, него беше
потпуно миран, као да се

ништа не догађаше. Зачуди се разбојник
таквом понашању, опусти мач, и упита
Мартина, ко је он? Мартин рече, да је он
хришћанин, и да се зато није уплашио, што
зна да Бог по великој милости увек је близу
људи, а нарочито у часовима опасности.
Сви се разбојници удивише реткој врлини
овога Божјег човека, и онај, који беше
замахнуо мач на Мартина, поверова у
Христа, крсти се, и доцније замонаши. —
Када се упразни столица епископа у Туру,
сви хтедоше св. Мартина узети за епископа,
али Мартин не хте о том ни чути. Но неки
грађани Тура лукавством га изазваше из
манастира и одведоше. Наиме: они дођоше
пред капију манастира Мартиновог и јавише
игуману, да неки болесник чека пред капијом
и моли да изађе и благослови га. Када св.
Мартин изађе, они га узеше и одведоше у
Тур, и учинише епископом. Предвидевши
своју скору смрт у старости он то објави
братији својој, и ови се врло расплакаше
молећи га, да их не оставља. Светитељ, да
би их утешио, помоли се Богу пред њима и
рече: „Господе, ако ја још требам људима
Твојим, ја се не отказујем труда. Нека буде
Твоја света воља!”
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ТРЕЋИ ПОКУШАЈ СОЦИЈАЛИСТА

Србољуб
Мишковић

Пише:

Десет година је Социјал-демократска партија била у опозицији,
бар што се тиче Председничке палате. Многи аналитичари сада

тврде да је Румунија тиме много изгубила у економском и
друштвеном развоју

Након председничког мандата Јона
Илијескуа социјалисти, односно кандидати
Социјал-демократске странке, су у два
наврата, 2004. и 2009. године, покушали да
се „настане“ у палати Котрочењ, али без
успеха. Ни Адријан Настасе, ни Мирчеа
Ђеона, нису успели да савладају, у
последњим покушајима, кандидата
Демократске странке (потом Демократско-
либералне странке) Трајана Басескуа.
Испоставило се да никакви политички
аргументи нису били довољни да привуку
већи број бирача, иако су на „кладионицама“
и Настасе и Ђеона, уочи последњег
„окршаја“ имали колико-толику предност.
Трајан Басеску је у „рукаву“, у оба случаја,
имао скривеног „кеца“. Та карта је била
довољна да се ривал положи на плећа.

Десет година је Социјал-демократска
партија била у опозицији, бар што се тиче
Председничке палате. Многи аналитичари
сада тврде да је Румунија тиме много
изгубила у економском и друштвеном
развоју, без обзира што је у више наврата
ПСД имао, са својим савезницима, не само
већину у Парламенту већ и власт у палати
Викторија. Сада се појавила и трећа
узастопна шанса да се ПСД домогне и
председничке фотеље, а будући да ће још
две године, до 2016, имати и већину у
Парламенту и Влади, партија би имала
идеалне услове да оствари све планове у
погледу најављених програма развоја
Румуније у наредних пет до десет година.
Пропусти ли ову шансу, ПСД би морао да из
корена промени не само начин
„комуникације“ са народним масама, већ и
већину политичких лидера на врху и у
већини жупанија.

Истина, кандидат левице Виктор Понта
нема за противника Трајана Басескуа као
Настасе и Ђеона, али му још већа опасност
прети од „кечева“ које актуелни председник
има у сакоу и које чува за своје миљенике.
Тачно је да би садашњој десници
одговарало да има само једног
представника за Котрочењ, али су
околности биле такве да их има више.
Трајан Басеску за сада „типује“ на Елену
Удреу, али је сигурно свестан да су јој

шансе мале да се нађе бар у финалу 16.
новембра. Да би својим познатим
„нехришћанским методама“ у пет до
дванаест избацио из строја двојицу
првопласираних кандидата за други круг (по
резултатима истраживања јавног мњења)
Виктора Понту и Клауса Јоханиса, Трајан
Басеску је ужурбано почео свакодневну
кампању, посредством јавних медија, против
поменутих кандидата. И у тој кампањи
председник Басеску нимало не посустаје.

Ако у својој намери Трајан Басеску бар
делимично успе, односно да бар једног
„финалисту“ искључи из трке, уз помоћ
правосудних органа (то је најсигурнији
начин), онда је пола посла обавио. Елена
Удреа, иако до сада није испољила неки
посебан квалитет за председника државе ни
на теоретском плану, полако сакупљајући
„бодове“ (бар судећи по реаговању својих
„навијача“), може се домоћи другог круга
управо махинацијама свог ментора. По мом
мишљењу, била би ово најнечаснија изборна
кампања у постреволуционарној историји
Румуније.

Покушао сам да свих протеклих дана,
посредством централних румунских
средстава јавног информисања, бар
делимично сазнам пројекте и програме
кандидата, али ништа битно нисам докучио.
Све се врти око добро познатих уопштених
обећања да ће нам бити боље и да ће
Румунија, у било ком случају, кренути новим
путем. Чуди ме, ипак, што већина кандидата,
на челу са Понтом, обећава, између осталог,
нова и бројнија радна места! Међутим, не
ради се о радним местима, иначе добро
плаћеним, у државним структурама (Влада,
Парламент, свакојаке управе, дирекције,
Председништво итд.) већ, вероватно, у
приватним страним компанијама у Румунији.
Ако се ради о радним местима у фабрикама
обуће, конфекције и слично, са платама од
100 до 150 евра месечно (један случај смо
видели на ТВ минулих дана у Молдавији) за
напоран рад и по десет сати дневно, онда
ће многи следити речи једног младића, који
је рекао да, ако већ треба да буде слуга,
онда то неће бити у својој земљи већ....
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Крајем прошле седмице, чланицe Кола
српских сестара „Круна“ из Српског
Семартона, боравиле су у тродневној посети
у Новом Саду, на позив Удружења
пензионера града Новог Сада у оквиру
Пројекта међугенерацијске прекограничне
сарадње и солидарности „Мост сарадње“.
Реализација пројекта „Мост сарадње“ је
наставак прошлогодишњег пројекта „Пружи
ми руку“. Семартонке су, од петка 17. до
недеље 19. октобра, провеле пријатне
тренутке дружећи се са домаћинима
поводом
узвратне
посете
пријатељима из
Новог Сада,
који су прошлог
месеца
боравили на
традиционалној
манифестацији
„Доситејеви
дани“ у
Српском
Семартону.
Чланице
семартонске
делегације
биле су: Живка
Живанов, Наташа Љубимиреску, Марина
Шешин, Стана Перинац, Горица Стојанов,
Ђурђевка Стојанов, Драгица Кнежев, Ката
Курјачки, Александра Влас, Родика Морар и
Весна Струца-Чолаковић. Чланови Удружења
пензионера, на челу са потпредседником
Синишом Бранковим и секретаром Драгицом
Зеленбабом, приредили су богат програм за
своје госте. Тако су у петак поподне
посећене Матица српска, Саборна црква,
Mузеј и Библиотека града Новог Сада. У
Матици српској гошће из Румуније су имале
прилику да се упознају са богатом историјом
и активностима ове културне институције и
разгледају свечане сале и читаоницу. За
време посете Матици српској, секретар МО
ССР Српски Семартон, Весна Струца-
Чолаковић је домаћинима представила
активности семартонског Књижевног кружока
„Доситеј Обрадовић“ и истакла рад и
залагање историчара, аутора монографија и
публицисте Стевана Бугарског, Семартонца
који је члан Матице српске. Уследила је
посета Градској библиотеци, где је
делегацију из Семартона примио директор

Коло српских сестара „Круна“
у Новом Саду

Драган Којић, који је говорио о значајним
историјским подацима везаним за Нови Сад.
О Српском Семартону и књижевној
делатности Кружока „Доситеј Обрадовић“
говорила је Наташа Љубимиреску, а Живка
Живанов је причала о Круни Паункић, мајци
Доситеја Обрадовића, о старој српској цркви
и сеоској читаоници, која ове године
прославља сто година од оснивања. Другог
дана боравка у матичној Србији, Семартонке
су посетиле манастире Ново Хопово и
Раваницу код Врдника, а затим и Бању

Врдник,
ваздушну бању
са прелепом
околином и
чистим
ваздухом.

У вечерњим
часовима
чланице Кола
српских
сестара
„Круна“ биле
су гошће
Удружења
пензионера.
Приликом овог
сусрета
размењена су

искуства са Колом српских сестара Епархије
бачке, чији је почасни председник Савка
Гојковић. Она је Семартонкама предложила
да заједнички организују једну хуманитарну
акцију - прикупљање књига за угрожено
подручје Обреновца. Коло српских сестара
„Круна“ је акцију радо прихватило и о овом
пројекту обавестило господина Огњана
Крстића, председника Савеза Срба у
Румунији. Дружење је завршено на
заједничкој вечери уз музику новосадских
тамбураша. Слављу се придружио, на
кратко, заменик председника Скупштине
Новог Сада, господин Мирослав Илић, који је
срдачно поздравио све присутне.
Представнице Кола српских сестара „Круна“
захваљују Новосађанима на гостопримству и
Савезу Срба у Румунији, који је омогућио да
се ова успешна сарадња настави. Удружење
пензионера и Коло српских сестара „Круна“
одлучили су да наставе и обогате врло
успешну досадашњу сарадњу новим
пројектима приликом следећих сусрета.

Весна Струца-Чолаковић
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За нас Србе бити војник је синоним са
бити прожет патриотским духом и дубоким
осећањима поноса и жртвовања за веру,
народ и домовину. То је, свакако, имао на
уму и наш данашњи саговорник –
умировљени пуковник Душан Мали, када се
определио за нимало лаку, али лепу и
племениту војничку каријеру.

Рођен је у часној
српској породици,
Маринка и Азиљке Мали,
6. октобра 1928. године у
Великом Семиклушу. Ту, у
родном граду, похађао је
Православну српску
вероисповедну основну
школу. После завршених
пет разреда постаје ђак
познате семиклушке
Гимназије „Принц Карол“,
где остаје две године.
Пошто је беснео рат и
тешко преболео прерану
смрт своје мајке, морао
је да напусти Гимназију и
да упише
четворогодишњу
Професионалну школу и
напоредо да изучава
трговински занат у
великој трговачкој радњи
„Колонијала“. У
међувремену, када су се
стекли услови, ванредно
полаже матурски испит и
стиче диплому „Велике матуре“.

Пошто је годину дана радио као трговац, у
лето 1947. године одлази на изградњу пруге
Шамац-Сарајево. „У периоду после Другог
светског рата завладала је до тада невиђена
атмосфера свеопштег надахнућа и
одушевљења. Ми, Срби, били смо на страни
победника, а и сами смо дали велики
допринос тој историјској победи и имали смо
зашто да будемо поносни и да се надамо
бољој будућности. Као омладинац,
деветнаестогодишњак, у лето 1947. године,
постао сам члан Румунске омладинске
бригаде „Жарко Деспотовић“ која је
учествовала на изградњи пруге Шамац -
Сарајево у Југославији. Тамо смо се истакли у
раду и наша бригада проглашена је ударном“.

При повратку, користећи стечено
искуство, учествује у организовању Шесте
омладинске бригаде под називом
„Темишвар“, која се у пролеће и лето 1948.
године истакла на градилишту пруге
Бумбешт - Ливезењ. Одмах након повратка
са ове радне акције, пун младалачког
заноса, реши да упише официрску школу у
Букурешту. „У оно време, после Резолуције

КАД СЕ СЛЕГНУ ГОДИНЕ
Информбироа 1948. године, то је за нас
Србе био прави подвиг – каже господин
Душан – али ја сам то волео и на моју
велику радост био сам прихваћен и успео
сам на пријемном испиту“. Након завршетка
официрске школе, постаје поручник и
запошљава се у Министарству одбране у
Дирекцији за борбену обуку.

После годину дана
рада у Министарству
одбране, у току рутинског
проверавања официрског
кадра, надлежни су
сазнали да има рођену
тетку у Америци, па је
због тога одмах
прекомандован, најпре у
град Свети Ђорђе, а
затим у Фагараш, где је
1953. године унапређен у
чин старијег поручника.

Године 1952. ступа у
брак са, како сам каже,
прелепом
деветнаестогодишњом
девојком – Азиљком
Рокин, родом из Наћфале,
са којом живи и сада у
великој слози и
разумевању, а круна
њиховог брака је ћерка
Зоја, доктор примаријус у
Жупанијској болници у
Темишвару, којом се
веома поносе.

Као старији поручник радио је у Гајешту
(где им се родила ћерка Зоја), Темишвару и
Сибиу. Ту похађа курс за усавршавање
официра вишег ранга, тако да је 1962.
године унапређен у чин мајора.

Године 1968. постаје потпуковник, а 1970.
успешно полаже пријемни испит у Војној
академији у Букурешту, коју завршава 1972.
године. Завршивши Војну академију био је
именован за начелника штаба једне војне
јединице у Себеш-Алба, а када су 1973.
године основане Војне катедре при
Универзитетима и Институтима више
наставе, постављен је на Војној катедри при
Политехничком институту у Темишвару,
тачније на одељењу за студенткиње
Електротехничког факултета, где остаје све
до уласка у заслужену мировину.

У мировину је ушао са чином пуковника,
пошто је 1980. године успешно положио
испит за стицање овог чина. „И сада, када
су прошле године и време прохујало, могу да
кажем - додаје господин Душан - да се
нисам преварио и да сам имао веома лепу и
успешну каријеру“.

Горан Гога Пантин
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У седишту МО ССР у Старој Молдави,
неуобичајена атмосфера. Журба. Сви по
нешто послују. Златибор у дворишту,
неколицина у једној од просторија поставља
цртеже, слике... Ади и Миле, у другој
просторији проверавају списак домаћина,
код којих ће бити смештени гости:
„Вукојевић код Саве, Кесић код Иве -
Пукила“... На вратима упада неко: „...
дванајс је сати, треба лебац  да се донесе.
Звони да не идем забадава“. „Добро...
добро... код Негице - Бранка...“ - наставља
се проверавање списка.

Ко је организовао дочек за стотинак и
више гостију, зна о чему причамо.

Наиме, седми по реду, Дани културе у
Старој Молдави отворени су, у подневним
сатима, у суботу, 18. октобра. Присутне је
поздравио председник МО ССР Адријан
Виктор Мојсеш, приметивши да је број
присутних мали. „Није важна количина, већ
квалитет...“- надовезао се, поред осталог, у
свом обраћању, градоначелник Нове
Молдаве, Матеј Лупу. Присутни су могли да
разгледају изложбу слика Феличије
Станковић, дечје цртеже и поставку старих
фотографија из колекције Стевана Симића.

У Стару Молдаву су, овом приликом,
дошли гости и званице из Руског Села, Беле
Цркве, на челу са председником Градске
скупштине, Ненадом Живковићем Општина
Кикинда, из Мраморка, Општина Ковин као и
делегација из Приједора, Република Српска.

Програм је настављен у вечерњим сатима
заједничком представом гостију и домаћина.
Пред много већим бројем публике. Малишани
из сеоског вртића наступили су први,

„Носи Јела кецељу фарбарску“...
отпевавши три песме. Засветлуцали су
фото-апарати и мобилни телефони
родитеља, родбине...

„ ... Савез Срба није савез
привилегованих појединаца, Савез је ваш!“...
- поручио је Старомолдавцима, у свом
обраћању, Огњан Крстић, председник
Савеза Срба у Румунији, позвавши присутне
да погледају и изложбу фотографија
„Арадска тврђава - логор за Србе у Првом
светском рату“.

„Опанци су моји од сувога злата,/ Од
црнога, банатскога блата.“ - певали су
тамбураши из Мраморка. Наступила је и
њихова мушка певачка група, женска певачка
група и мешовита певачка група. Извели су и
два сплета народних игара, игре из
Лесковца и народне игре из  Пирота.

Женска певачка група, „Мелизми“ -
Академско друштво за неговање музике
„Гусле“ из Кикинде, отпевала је прегршт
народних песама. „Носи Јела кецељу
фарбарску,/ Ал` је лепа, маму јој бећарску!“-
мамила је ова група, зналачки, аплаузе.

Домаћини су извели три сплета игара.
Они млађи један, а старији два сплета. Игре
из Клисуре и Влашке игре, све у
кореографији Саве Константиновића.

За сваку је похвалу оно што МО ССР у
Старој Молдави чини. Зашто сличних
догађања нема и у неким нашим другим
местима Пољадије и Клисуре, не знамо. Да
ли нас више нема? Да ли је у питању
лагодност? Неспособност?
Незаинтересованост? Или...

Предраг Деспотовић



21br. 1287/24.10.2014.

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 сународ-
ницима 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 најпотреб-
нија, 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 жиро-

рачун:

UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA
BCR Timişoara
Cont în lei:
RO40RNCB 0249049294930001
Cont în euro:
RO29RNCB 0249049294930005

Са поштовањем

Савез Срба
у Румунији

Српска гимназија
„Д. Обрадовић“

у Темишвару
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Наташа Риђић је ученица једанаестог
разреда Српске теоретске гимназије у
Темишвару.

Дошла је у Гимназију када је кренула у
десети разред и о томе прича као о наглој
промени: «На почетку сам била сва
изгубљена и преплашена. Плашила ме је
помисао да нећу бити прихваћена, али сам
се брзо уклопила и што је најбитније, стекла
сам нова познанства». Сада, како каже, још
увек се навикава на ново, али то сада
сматра као прилику за боље упознавање
других народа и култура.

Гимназијске дане, каже да ће памтити по
свим несташлуцима, али и по незаборавним
путовањима и дешавањима са колегама.

У априлу ове године учествовала је на
Олимпијади српског језика, што није прошло
без сјајних резултата: «Захваљујући овим
сјајним резултатима, доказала сам себи да
до успеха можеш стићи само радом, трудом
и вером у себе».

Поред школе, наравно, има и хоби.
Тренира одбојку од своје шесте године и
каже да јој је она увек била на првом месту.
«Као мала, маштала сам да ћу и ја једног
дана заиграти на великим теренима и
постати један од најбољих играча. Од кад
сам се преселила у Румунију, схватила сам

NAJBOQE GODINE

У СКЛАДУ СА СВОЈИМ ГОДИНАМА
да у спорту немам никакву будућност, тако
да сам се максимално посветила школи».

На моје питање: «Како замишљаш своју
будућност, са или без спорта у њој?»,
одговара ми да је често замишља: «Волим
стране језике и желим да научим што више.
Тако да ћу се определити за Филолошки
факултет, највероватније у Аустрији».

О најбољим годинама ми прича зрело:
«Сматрам да деца треба да се понашају у
складу са својим годинама и да уживају док
су млади и док имају ту могућност, треба да
уче, како би имали осигурану будућност и
треба да имају на уму да су једном у животу
средњошколци и да ова времена вреди
памтити».

Своје младе саговорнике увек волим да
питам шта за њих значе нека боља времена.
Наташа ми каже да су та лепа времена
прошла заједно са детињством: «Тада није
било напредне технологије и људи су се више
дружили и није било толико мржње у свету.
Искрено се надам да ћемо се у тим неким
«бољим временима» трудити да првенствено
променимо себе, па тек онда свет, треба да
се међусобно волимо и сваким даном чинимо
добра дела».

Милана Петров
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 На “линији разграничења’’ између Српске
гимназије “Доситеј Обрадовић’’ и “Банатског
колеџа’’, на првом спрату српске школе,
налази се мала, добро ушушкана учионица
другог разреда. Врата једне нове маштарије
отвара нам учитељица Милена Горник.

 Дуж целог зида ове малене учионице
протеже се пано, на коме висе дечји цртежи
са јесењим мотивима. Са полице нам се
смеше весели јежићи, које су направиле
веште дечје
ручице од
кромпира и
чачкалица.
Почиње час
српског језика.
Један од
омиљених.
Александар,
Ивана, Алина,
Константин,
Тимеа, Исидора,
још један
Александар,
Марија, Марко,
Дарко, други
Марко и Наташа
отварају своје
свеске, из којих
искачу слова
српске
ћирилице, уредно поређана једно до другог,
баш као и ђаци овог разреда. На
констатацију да су тако добри јер им је,
вероватно, учитељица јако строга, деца
узвраћају: “Неее, наша учитељица је добра и
лепа.” Учитељица наглашава да свако зна
своје обавезе и да се о свему заједнички
договарају: ‘’Наш разред броји дванаест
ђака. Јако ми је драго што смо ове године
богатији за четворо деце. Њих троје је
дошло из Србије, а једно дете из Дињаша.
Ово појачање је омогућило да се у разреду
прича готово искључиво српски, иако се на
одморима чује понека румунска реч. Воле
школу, воле све часове, а воле и када
школско звонце огласи време за одмор.
Тада у дворишту играју фудбал и кошарку,
ако је лепо време, а ако није, и школски
ходник послужи за размрдавање. Лепо је да
се слажу и на томе инсистирам. Често им
говорим да их има мање него у другим

СЛОЖНИ КАО БРАЋА
школама и зато треба да су сложни као
браћа, да у свакој прилици помогну једни
другима.“

 Овај мали колектив је веома активан и у
школским и ваншколским активностима.
Учествују на многим такмичењима, а и
успеси не изостају. Прошле године су имали
успеха на математичком такмичењу “Кенгур’’,
где је Алекс освојио друго место. У
Белобрешци су учествовали на Смотри

дечјег
позоришта с
тачком “Код
доктора’’. Веома
су се радовали
поклонима, које
су добили у
оквиру пројекта
“Ћирилица с
љубављу’’, где
су израђивали
цртеже. Цртали
су и зимске
обичаје у
Банату у оквиру
истоименог
пројекта. А
најлепше
успомене су им,
као и сваком
ђаку, оне са

екскурзија. Били су у Алба Јулији, на Дунаву,
али омиљена им је она, на којој су спавали
у једној шуми где није било ни телефонског
сигнала, а камоли компјутера и Фејсбука.
Тада су се, кажу, најлепше провели, јер
родитељи нису могли да их зову, а
учитељица их је пустила да остану будни до
касно у ноћ.

 Учитељица подсећа да редовно иду у
цркву о свим празницима: за Материце,
Божић, Ускрс, на причешће.

 Као прави Српчићи, тренутно спремају
неколико фолклорних тачака с којима ће се
представити у блиској будућности. Уче игре
и песме “Грана јоргована’’, “Велико коло’’ и
“Мађарац’’. С обзиром да и певају, деца су
се запитала да ли ће то морати и на
мађарском. Учитељица их је разуверила,
али су једногласно закључили да је ипак
најсигурније да се држе српских кола.

 Б. Герман
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Припремио: Јадран Кланица

ЦРНО-БЕЛИ 147. ВЕЧИТИ
ДЕРБИ

Девето коло Јелен Супер лиге обележио
је 147. вечити дерби који је добио Партизан
са 1-0 на свом стадиону пред око 27.000
гледалаца.

Већ у 1‘ домаћин је припретио, али је
Шкулетић био непрецизан. Шкулетић је
шутирао поред гола у 18‘, а Јовић је
пропустио две стопостотне шансе за Звезду
у 25‘ када је промашио са петерца и у 36‘
када је слабо захватио лопту. Шкулетић је у
44‘ главом послао лопту преко гола, док је
ударац Печника у 45‘ зауставио голман
Партизана. Б. Илић је у 48‘ шутирао преко
гола голмана Рајковића, Шкулетић је у 53‘
био непрецизан, потом је ударац Шкулетића
у 64‘ одбранио Рајковић, баш као и у 72‘, да
би у 77‘ Дринчић из слободног ударца
погодио гол Звезде за 1-0. Шкулетић је
промашио зицер у 85‘, а тачку на овај
сусрет ставио је Катаи у судијској
надокнади времена када је шутирао право у
голмана Лукача.

Првенствени дуели Црвене звезде и
Партизана у бројкама изгледају овако:
укупно 147 60 43 44 213-180
од којих
на Маракани 72 37 20 15 118-80
у Хумској 75 22 23 30 95-100

Резултати и стрелци 9. кола:
Напредак – Раднички Н. 3-1 (Јаничић 47‘,

Божовић 54‘, Трујић 73‘- Павловић 81‘)
Нови Пазар – Спартак 1-0 (Кецап 81‘)
Борац – Војводина 1-1 (Божић 38‘-

Гаћиновић 58‘)
Вождовац – Јагодина 1-0 (Бабовић 44‘)
Партизан – Црвена звезда 1-0 (Дринчић

77‘)
Доњи Срем – Младост 1-2 (Спалевић 18‘

једанаестерац- Милуновић 13‘, Зоњић 55‘)
Рад – ОФК 1-1 (Веселиновић 47‘- Мицевски

26‘)
Чукарички – Раднички К. 4-1 (Реган 28‘,

41‘, Терзић 38‘ аутогол, С. Срнић 80‘-
Ковачевић 21‘)
Табела:
1. Партизан 8 8 0 0 24-5 24
2. Војводина 9 7 1 1 19-7 22
3. Ц. звезда 9 6 2 1 12-3 20
4. Чукарички 9 4 3 2 16-10 15
5. ОФК 8 4 3 1 14-9 15

6. Спартак 9 4 2 3 7-7 14
7. Нови Пазар 9 4 1 4 11-9 13
8. Младост 9 4 1 4 11-12 13
9. Рад 9 3 2 4 14-15 11
10. Доњи Срем 9 3 2 4 6-13 11
11. Борац 9 2 3 4 7-9 9
12. Јагодина 9 2 2 5 9-15 8
13. Напредак 9 1 4 4 7-11 7
14. Вождовац 9 2 1 6 7-16 7
15. Раднички Н. 9 2 0 7 8-18 6
16. Раднички К. 9 1 1 7 2-15 4
У следећем колу, 25. октобра, састају се:
Раднички Н. – Раднички К.
ОФК – Чукарички
Младост – Рад
Црвена звезда – Доњи Срем
Јагодина – Партизан
Војводина – Вождовац
Спартак – Борац
Напредак – Нови Пазар

ЗВЕЗДА ЧУВА СРБИЈУ
Резултати 4. кола АБА лиге:
Игокеа – Крка 66-53
МЗТ Скопље – Солнок 74-58
Олимпија – Партизан 87-58
Левски – Будућност 75-92
Цедевита – Металац 79-66
Црвена звезда – Мега Визура 93-77
Цибона – Задар 77-76
Табела:
1. Ц. звезда 4 4 0 339-261 8
2. Будућност 4 4 0 323-267 8
3. Олимпија 4 3 1 314-278 7
4. Крка 4 3 1 290-261 7
5. Цедевита 4 2 2 288-273 6
6. Задар 4 2 2 288-285 6
7. Солнок 4 2 2 243-245 6
8. МЗТ 4 2 2 310-315 6
9. Мега Визура 4 2 2 347-360 6
10. Игокеа 4 1 3 249-254 5
11. Цибона 4 1 3 295-327 5
12. Партизан 4 1 3 232-280 5
13. Левски 4 1 3 303-352 5
14. Металац 4 0 4 237-300 4
У 5. колу од 25. до 27. октобра играју:
Солнок – Левски
Крка – МЗТ Скопље
Мега Визура – Олимпија
Будућност – Цибона
Задар – Црвена звезда
Партизан – Металац
Цедевита – Игокеа
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Припремио: Србољуб Мишковић

Фудбал, Прва лига

БИВШИ ШАМПИОН НА ЗАЧЕЉУ
Пре мање од десет година Оцелул Галац

је освојио шампионску титулу у дуелу са
темишварском Политехником. Добро знамо
како се то догодило. Било па прошло. Сада
Галац води тешку битку за опстанак. Можда
ће нестати са фудбалске сцене као још
један шампион из тог периода, Униреа
Урзичењ. Но, друга су сада времена и други
актери.

Резултати 11. кола: Петролул – Чеахлау 2-
0, Стеауа – Универзитет Клуж 4-1, КСМС
Јаш – ФК Ботошањ 2-2, Рапид Букурешт –
ФК Брашов 0-1, Вииторул Констанца –
Оцелул Галац 3-0, Тргу Жиу – АСА Тргу
Муреш 1-1, КФР Клуж – Динамо 2-1, КСУ
Крајова – Конкордија 1-1, Медјаш – Астра
Ђурђу 1-1.

Врх табеле
1. Стеауа 11 9 1 1 27-7 28
2. КФР Клуж 11 8 1 2 24-7 25
3. Петролул 11 7 2 2 26-9 23
Наредно коло: Галац – Медјаш, ФК

Брашов – КСУ Крајова, Чеахлау – Јаш, „У“
Клуж – Вииторул, ФК Ботошањ – Рапид,
Конкордија – КФР Клуж, Динамо – Тргу Жиу,
АСА Тргу Муреш – Стеауа, Астра –
Петролул.

Фудбал, Друга лига

ТРИ ПУТА ПО 3-0
Након лошег старта и два пораза АКС

Поли, чини се, је нашла „кључ“ победе и код
куће и у гостима. Са „компанијом“ искусних
играча Дан Алекса не би требало да има
већих проблема до краја регуларног тока
првенства, ако за сваки сусрет пронађе
прави састав. По свим приликама је на
добром путу. Да не баксузирамо!

Резултати 8. кола: Фортуна Кампина –
АКС Поли Темишвар 0-3, Олимпија Сату
Маре – ФК Бихор 2-1, ФК Олт Слатина –
Металул Решица 4-0, Тарлуђењ – Р. Валча 0-
0, ФК Карансебеш – Миовењ 0-1. Панкота је
била слободна.

Резултати 9. кола: АКС Поли Темишвар –
Олимпија Сату Маре 3-0, ФК Бихор – ФК
Олт Слатина 0-0, Металул Решица –
Тарлуђењ 2-1, Р. Влча – Карансебеш 4-1,
Панкота – Кампина 2-2. Миовењ је био
слободан.

Врх табеле
1. Металул Решица 8 6 2 1 12-7 20

2. АКС Поли 8 6 0 2 14-4 18
3. Миовењ 8 4 3 2 6-3 14
Наредно коло: Слатина – Сату Маре,

Панкота – АКС Поли, Тарлуђењ – ФК Бихор,
Карансебеш – Решица, Кампина – Миовењ.
Р. Валча је слободна.

Фудбал, Трећа лига

БОД БЕЧКЕРЕКА НА ТЕРЕНУ
ЛИДЕРА

У IV серији најзанимљивија утакмица била
је у Себишу, у 8. колу, где је гостовао Мали
Бечкерек. Лидер на табели, Себиш, није
искористио предност домаћег терена и меч
је окончан нерешено 1-1. Остали резултати:
Тргу Жиу II – ФК Хунедоара 2-0, Ђармата –
Турчењ 2-0, Мехединц – Мотру 2-1, Филијаш
– Инеу 3-1, УТА БД – Лугож 3-0. Крајова је
била слободна.

Врх табеле
1. Себиш 8 5 3 0 13-4 18
2. Ђармата 8 5 1 2 8-5 16
3. М. Бечкерек 7 4 3 0 20-4 15
Наредно коло: Лугож – Крајова, Хунедоара

– Себиш, М. Бечкерек – Филијаш, Инеу –
Ђармата, Турчењ – Мехединц, Мотру – УТА
БД. Тргу Жиу II је слободан.

Фудбал, Четврта Д лига

ГОСТИМА 12 БОДОВА
Улбеч је изгубио на свом терену од

темишварског КФР-а и тиме још више
погоршао стање на табели. Водећи
темишварски тимови су постигли победе и у
овом 12. колу, као и Думбравица која им
гази за петама.

Резултати 12. кола: Рипенсија – Жомбољ
2-0, Гатаја – АСУ Поли 0-3, Велики
Семиклуш – Ђирок 5-0, Машлок – Раковица
2-0, Улбеч – КФР Темишвар 0-1, Ауто
Темишвар – Мурањ 3-6, Орцишоара – Стара
Бешенова 2-0, Фаџет – Шаг 1-2, Гирода –
Думбравица 1-2.

Врх табеле
1. АСУ Поли Тем. 12 11 1 0 45-11 34
2. Рипенсија 12 10 1 1 43-8 31
3. Думбравица 12 10 0 2 34-12 30
Наредно коло: Жомбољ – Ауто, КФР

Темишвар – Гирода, Шаг – Улбеч, Ђирок –
Орцишоара, Раковица – Фаџет, Ст. Бешенова
– Машлок, АСУ Поли Темишвар – Семиклуш,
Мурањ – Гатаја, Думбравица – Рипенсија.
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Половином септембра почеле су
квалификације за финални турнир ЕП у
Француској који ће се одржати у лето 2016.
године. За разлику од минулих турнира, на
овом ће учествовати 24 националне
селекције, половина европских
репрезентација, како је одлучила УЕФА.
Осим Француске, земље домаћина, за
преостала 23 места бориће се, у 9 група, 52
селекције. На финалном турниру директно ће
се пласирати по две првопласиране
селекције из сваке групе, једна од
трећепласираних репрезентација са
најбољим учинком, а за преостала 4 места
одржаће се бараж од преосталих 8
трећепласираних екипа.

У минулом раздобљу одиграна су три
кола и можемо рећи, иако је прерано, да су
неочекивано неке репрезентације већ од
сада стекле солидну предност, док су неки
фаворити разочарали. Једино је у И групи
стање неизвесно због прекида сусрета
Србија – Албанија, при резултату 0-0, из
познатих разлога. УЕФА ће одлучити о
судбини ове утакмице. Иначе ово је једина
група са 5 селекција, а Француска игра са
сваком репрезентацијом само пријатељске
сусрете.

Да се подсетимо досадашњих резултата и
тренутног стања на табелама.
Квалификације се настављају 14. новембра.

А група. Чешка – Холандија 2-1, Исланд –
Турска 3-0, Казахстан – Летонија 0-0,
Летонија – Исланд 0-3, Холандија –
Казахстан 3-1, Турска – Чешка 1-2,
Казахстан – Чешка 2-4, Исланд – Холандија
2-0, Летонија – Турска 1-1.

Табела: 1. Исланд 9 б, Чешка 9 б, 3.
Холандија 3 б, 4. Летонија 2 б, 5. Казахстан
1 б, 6. Турска 1 б.

Б група. Белгија – Андора 6-0, Кипар –
Израел 1-2, Велс – Босна 0-0, Андора –
Израел 1-4, Босна – Белгија 1-1, Велс –
Кипар 2-1, Андора – Велс 1-2, Босна –
Кипар 1-2.

Табела: 1. Велс 7 б, 2. Израел 6 б, 3.
Белгија 4 б, 4. Кипар 3 б, 5. Босна 2 б, 6.
Андора 0 б.

Ц група. Украјина – Словачка 0-1,
Луксембург – Белорусија 1-1, Шпанија –
Македонија 5-1, Словачка – Шпанија 2-1,
Македонија – Луксембург 3-2, Белорусија –
Украјина 0-2, Украјина – Македонија 1-0,
Белорусија – Словачка 1-3, Луксембург –
Шпанија 0-4.

Међународни фудбал

КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА ЕП У ФРАНЦУСКОЈ 2016.
Табела: 1. Словачка 9 б, 2. Шпанија 6 б,

3. Украјина 6 б, 4. Македонија 3 б, 5.
Белорусија 1 б, 6 Луксембург 1 б.

Д група. Пољска – Немачка 2-0, Шкотска
– Грузија 1-0, Ирска – Гибралтар 7-0,
Немачка – Ирска 1-1, Гибралтар – Грузија 0-
3, Пољска – Шкотска 2-2.

Табела: 1. Пољска 7 б, 2. Ирска 7 б, 3.
Шкотска 4 б, 4. Немачка 4 б, 5. Грузија 3 б,
6. Гибралтар 0 б.

Е група. Естонија – Словенија 1-0, Сан
Марино – Литванија 0-2, Швајцарска –
Енглеска 0-2, Енглеска – Сан Марино 5-0,
Литванија – Естонија 1-0, Словенија –
Швајцарска 1-0, Естонија – Енглеска 0-1,
Литванија – Словенија 0-2, Сан Марино –
Швајцарска 0-4.

Табела: 1. Енглеска 9 б, 2. Словенија 6 б,
3. Литванија 6 б, 4. Швајцарска 3 б, 5.
Естонија 3 б, 6. Сан Марино 0 б.

Ф група. Грчка – Румунија 0-1, Фарска
Острва – Финска 1-3, Мађарска – Сев.
Ирска 1-2, Румунија – Мађарска 1-1, Финска
– Грчка 1-1, Сев. Ирска – Фарска Ост. 2-0,
Фарска Острва – Мађарска 0-1, Финска –
Румунија 0-2, Грчка – Сев. Ирска 0-2.

Табела: 1. Сев. Ирска 9 б, 2. Румунија 7
б, 3. Финска 4 б, 4. Мађарска 4 б, 5. Грчка 1
б, 6. Фарска Острва 0 б.

Г група. Црна Гора – Молдавија 2-0,
Аустрија – Шведска 1-1, Русија –
Лихтенштајн 4-0, Шведска – Русија 1-1,
Молдавија – Аустрија 0-2, Лихтенштајн –
Црна Гора 0-0, Аустрија – Црна Гора 1-0,
Русија – Молдавија 1-1, Шведска –
Лихтенштајн 2-0.

Табела: 1. Аустрија 7 б, 2. Русија 5 б, 3.
Шведска 5б, 4. Црна Гора 4 б, Молдавија 1
б, 6. Лихтенштајн 1 б.

Х група. Норвешка – Италија 0-2,
Хрватска – Малта 2-0, Азербејџан – Бугарска
1-2, Италија – Азербејџан 2-1, Бугарска –
Хрватска 0-1, Малта – Норвешка 0-3,
Хрватска – Азербејџан 6-0, Малта – Италија
0-1, Норвешка – Бугарска 2-1.

Табела: 1, Хрватска 9 б, 2. Италија 9 б, 3.
Норвешка 6 б, 4. Бугарска 3 б, 5. Малта 0 б,
6. Азербејџан 0 б.

И група. Јерменија – Србија 1-1, Португал
– Албанија 0-1, Данска – Јерменија 2-1,
Албанија – Данска 1-1, Данска – Португал 0-
1, Србија – Албанија (прекинута).

Табела: 1. Данска 4 б, 2. Албанија 4 б, 3.
Португал 3 б, 4. Србија 1 б, 5. Јерменија 1 б.
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Поводом 8.
рођендана, 26.

октобра, букет  жеља
за добро здравље,

срећно и безбрижно
детињство за нашу

најдражу

АЛЕСИЈУ
ЛАВРЕНСКИ
из Великог
Семиклуша

Хвала ти што нас
чиниш најсрећнијом

мамом, татом, братом и дедом на свету,
својим осмехом, загрљајем и својим

успесима у школи. Обећавамо да ће наш
загрљај бити увек ту за тебе. Буди нам
здрава, чила и весела и да те Божији

благослов прати на сваком кораку.
Пуно те воле: мама Мануела, тата
Радивој, брат Алекс и деда Фери.

Нашој премилој и
драгој унуци

АЛЕСИЈИ
ЛАВРЕНСКИ
из Великог
Семиклуша

честитамо 8.
рођендан, шаљемо и
овим путем прегршт

најлепших
рођенданских жеља,
да нам сваког дана

буде радост у дому, да нам њеним
веселим ликом сунце у кућу доноси, да

нам паметна, здрава и чила буде, а
живот да је окружи свим својим лепотама

овога света. А свака да јој се жеља
испуни у животу!

Са пуно љубави: деда Живко и мајка
Миланка.

Драги наш

МИЛАНЕ ЈАНОШЕВУ

за твoј 15. 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: породице Јаношев и
Панић.

Срећан ти 15. рођендан драги

МИЛАНЕ ЈАНОШЕВУ

Радуј се. Дели радост са другима. Живи пуним
плућима, препусти се свему што долази сутра, без
страха, са осмехом... Испуни године животом, а не
живот годинама. Оствари оно што желиш, стекни

оно што немаш и сачувај оно сто волиш!
Твој братић Саша.

Срећан 15. рођендан
драгом

МИЛАНУ
ЈАНОШЕВУ

Живот је као
математика: Сабери
- дивна јутра и дане;
Помножи - лепе речи

и пријатељства;
Одузми - тугу, бес и

неуспех; Подели -
срећу, осмех и

љубав. Нека твоји
кораци остављају трагове само на

стазама успеха, душом нека ти влада
мир и задовољство, а у очима нека ти
гори сјај вечне радости. Твоји кумови:

Јована, Снежана и Душкица.

^ESTITKE
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Срећан ти 10.
рођендан, најдража

ЈОВАНА
МИЛАДИНОВ

Циљај високо јер у
твојој души скривене
леже звезде. Сањај

дубоко, јер сваки сан
претходи остварењу
неког циља. Нека ти

Бог подари
највредније и

најлепше ствари на
свету које се не могу видети или

додирнути, оне се могу осетити само
твојим великим срцем, а то су: здравље,

душевни мир, срећа, љубав, успех...
Пуно те волимо: мама Снежана и тата

Душан.

Са пуно љубави,
честитамо ти 10.

рођендан драга наша

ЈОВАНА
МИЛАДИНОВ

Када спојиш
племенито срце са

добром душом,
доброту са лепотом,

красне мисли са
лепим говором,

симпатичан поглед
пун разумевања,

добијаш дивну особу – тебе! Желимо ти
музику љубави у сваком твом даху, игру

осећања у сваком кораку, ритам
најлепших нота у сваком твом дану...

Тетка Златица и братић Саша.

Из свег срца,
честитамо 10.

рођендан драгој
унуци

ЈОВАНИ
МИЛАДИНОВ

Желимо јој путеве
посуте цвећем,

обасјане сунцем,
пуно успеха у животу,
срећно и безбрижно
детињство! Нека је
Господ Бог чува и

подари пуно здравља, среће и испуњење
свих жеља. А ми, који је много волимо,

желимо да нам увек буде тако весела, са
осмехом на лицу и живот да нам

улепшава радошћу: мајка Јелица, мајка
Соса и баба Златинка.

Поздрав - честитка

ТУГОМИРУ РАНИСАВУ
из Ђира

поводом 64. рођендана:
Позна јесен завладала гором

Завладала њивом, завладала шором,
Сунце мило тек по мало зрачи,

А дани су хладни, ветровити, краћи.
Летина је свуда давно пребројана

Сажета у тору или у банкама.
Опојан је мирис дуња са ормана,

И кују се снови: Ех, да падне слана...

Поводом 11.
рођендана драгом

АЛЕКУ АДНАЂУ
из Арада

на поклон ти шаљемо
љубав и успех,

упаковане у
искреност, са
машницом од

чоколаде и
запечаћене

најлепшим жељама.
Нека ти оне дају срећу и сигурност целог

живота. Са пуно љубави честитамо
рођендан желећи му много, много

здравља и среће на сваком кораку у
животу и школи, да му се свако радује и
воли! Сестрица Јована, тетка Снежана,

теча Душкица и баба тетка Соса.

Сећања навиру из времена нека,
Здравице да севају, још за пола века!

На многаја љета!
Од срца, сестра Љ.Р.
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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).

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

TУЖНИ ПОМЕН
Месна организација ССР

Српски Семартон, Црквена
општина и Коло српских сестара
“Круна” позивају све Семартонце

и потомке погинулих бораца у
Првом светском рату и Другом
светском рату да присуствују

парастосу, који ће се одржати у
недељу, 26. октобра, с почетком

у 11.30 часова у Српској
православној цркви у Српском

Семартону.

ФИРМА

DANUBIUS IMPORTS

Темишвар,
Улица Полона бр. 2

з а п о ш љ а в а:

• ПРОДАВАЧИЦЕ
(магазин за козметику)

• РАДНИКА (gestionar)
за складиште козметике

Услови: познавање српског
језика.

Заинтересовани могу послати
CV на мејл адресу:

office@danubius-imports.ro

Тел: 0784.320.222.

Поштовани читаоци!
Подсећамо Вас

да читуље и мале огласе можете доставити
у секретаријату редакције до среде у 12.00

часова.

OGLASI
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Са болом у души,
подсећамо да ће се
26. октобра 2014, на-
вршити 8 година од
када нас је заувек на-
пустио наш драги отац,
супруг и брат

ЛАЗА ЂУРЂЕВ
родом из Толвадије

Не постоје речи ко-
је би описале колико
нам недостајеш, нити
колико смо ти захвал-
ни за све што си за нас учинио. За собом си
оставио успомену која не може да избледи,
неокаљано име које ћемо памтити само по
добру и сећање које нас опомиње да без те-
бе морамо да наставимо даље онако како си
живео ти: достојанствено, часно и храбро.

Заувек ожалошћени: ћерка Биљана са по-
родицом из Шпаније, син Драган (Бата) са
породицом, супруга Иванка и сестра Милица,
који га никада неће заборавити.

Тужно сећање пово-
дом проласка 3 године
од када је преминула
наша драга

ТИНКА САБЛИЋ
из Великог
Сенпетра

Време је болна илу-
зија, а помисао да те
више нема је подно-
шљива само у сенци
сећања на твој лик,
топао поглед пун
љубави и разумевања и твоје мудре речи,
савете и утехе. Поносни што смо те такву
имали, заувек ћемо те волети и у срцу
чувати: ћерка Миланка са породицом, ћерка
Мира са породицом и супруг Живко.

Прошле су 12, односно 4 године, од када
су се преселили у вечност наши драги и не-
прежаљени

ДОБРИЛА и ЖИВОЈКО ЛУЈАНОВ
(2002)        (2010)

из Српског Семартона

Вечно ћемо за њима жалити и у срцима
носити њихов драги лик. Нека им је лака
црна земља и спокојан вечни сан.

Ћерка Љубица, унук Горан и зет Србољуб.

Шест година туге и
бола откако живимо
без нашег супруга, оца
и деде

ВАСЕ РОСИЋА
из Варјаша

Недостајеш нам мно-
го. Пуно си нам значио.
Био си нам велики осло-
нац, узор и понос. Учио
си нас како живети,
знати и умети, имати
веру у живот. Са тобом
је отишао и део нас, али ће сећање на твоју
племенитост и доброту остати да живи заувек.

Са поштовањем и болом у души: супруга
Ката, ћерка Милица, зет Милан, син Стева,
снаја Мила и унуци Зоран, Рамона, Маја,
Биљана и Златко.

Дванаест година чувамо
успомену на нашу драгу и
непрежаљену

ЈЕЛЕНУ ВУЈНОВ
из Гада

Недостају нам њена
доброта и љубав које нам
је несебично пружала.

Њени најмилији.

Тужан и болан дан је 27.
октобар, када је пре 17 го-
дина преминуо наш драги
супруг, отац и деда

ДРАГОМИР МИЛОЈКОВ

Много је доброте и ро-
дитељске љубави отишло
са њим, а бол и туга
остају у нашим срцима.
Тугују за њим супруга Вида,
син Живица, снаја Славица, унука Ивана.
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Затечени и дубоко пого-
ђени вешћу о смрти драгог
нам

ЉУБЕ АЋИМОВА

изражавамо своје велико
жаљење и саучествујемо у
превеликом болу целе по-
родице. Памтићемо га као
упорног борца, доброг, час-
ног, вредног и способног човека пуног живот-
не радости, који је изгарао у послу, увек во-
љан да подучи, помогне, саслуша, или поса-
ветује. Миран му вечни сан.

С љубављу и жалошћу, братићи Милан и
Александар са својим породицама.

28. октобар - дан
који ће остати заувек
тужан, јер смо се пре
23 године растали од
нашег милог и рођеног
сина

МИОМИРА СТАНКОВА

Драги сине, твоја
племенита душа је уз
нас.

Твоја мама Горјана,
тата Вељко и брат
Мирослав.

У тузи и болу оба-
вештавамо да је, у 83.
години живота, преми-
нуо наш драги

ЉУБА АЋИМОВ
из Темишвара

родом из Дињаша

Не можемо ти опи-
сати колико боли та
тишина без твог гласа,
и како су сузе хладне
када нема твоје топле
руке да их обрише.
Јер нико није волео живот као ти, нико нам
није пружао толико доброте, племенитости,
разумевања и подршке, нико није волео
породицу као што је волело твоје срце, и
нико није имао бољег супруга, оца и деду
као што смо имали ми.

Остаћеш заувек у нашим срцима: супруга
Радушка, ћерка Мира, зет Николаје и унука
Кристина.

У тузи и болу оба-
вештавамо да је, у 69.
години живота, преми-
нула наша драга

СПОМЕНКА ПЕТРОВ
рођена Милованов
родом из Дињаша

Пошла је у свој веч-
ни дом тихо и полако,
као што је и живела,
на благој ватри изга-
рајући како би нама
пружила што више ра-
довања, племенитости и доброте. Нама је у
аманет оставила непроцењиве поуке и путо-
казе којима и данас често корачамо. Она и
сада живи у нашим ожалошћеним срцима.

Вечна јој слава и успомена!
Заувек ожалошћени: супруг Чеда, син Драган,

снаја Адријана и унука Силвана.

Последњи поздрав
пун бола и туге драгој

СПОМЕНКИ ПЕТРОВ

Када са неким де-
лиш животно повере-
ње, тугу и срећу, а
она оде, остају заувек
празнина и најдубља
бол. Тешко је сазнање
да те више нема, а
неверица и туга пара-
ју срца. Заједно смо
се радовали, а сада
си далеко. Док постојимо чуваћемо те од за-
борава.

Вечно ожалошћени: сестра Горјана, синовице
Јаворка и Даница са својим породицама.

Последњи поздрав
драгој

СПОМЕНКИ ПЕТРОВ

Велико и племени-
то срце, добра и ши-
рокогруда душа, наше
су вечне успомене и
сећање на тебе. Онаква
каква си била заувек
цењена и поштована,
на свему ти хвала.

Заувек ожалошће-
ни: девер Цана, јетрва
Биљана, синовци Богдан и Јованка са својим
породицама.
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Тужан је 29. окто-
бар, дан када је пре 5
година преминуо наш
драги

МИОДРАГ ТОДОРОВ
родом из Варјаша

У срцима туга, на
гробљу тишина, а у
нашим душама велика
празнина. Не видимо
ти осмех, не чујемо
глас, али осећамо да
си ту између нас. И
увек ћеш бити ту у нама, у нашим срцима, у
свакој причи и лепим успоменама.

Заувек ожалошћене: мати Ленка и сестра
Милосава.

Пет дугих и болних
година пролазе од ка-
да живимо без драгог

МИОДРАГА
ТОДОРОВА

 Великим срцем,
племенитом душом и
часним животом заслу-
жио си вечно сећање.
Остајеш заувек вољен,
ми те у срцима чувамо
од заборава и нека ти
наше сузе не ремете
мир, јер да смо те сузама могли вратити,
одавно би био са нама.

Заувек ожалошћени: супруга Женика, ће-
рке Анка и Гордана са породицама.

Прошло је 9 година
од како се преселио у
вечну кућу наш драги

СТЕЈА БАТА МИТРОВ
из Сараволе

Живот без тебе је
тежак, време које про-
лази не доноси забо-
рав, не умањује бол.
Његова племенита ду-
ша, доброта и часни
живот остаће вечно у
нашем сећању. Хвала
ти за све лепе године проведене заједно.

Жалићемо док смо живи што смо те изгу-
били: супруга Горица, синови Драган и Радо-
ван, унуци Горан, Кинга и Снежана, снаја
Мирела, сестра Ангелина и синовица Дани-
ца, синовац Слободан и Јасмина из Великог
Семиклуша и синовица Јелка са породицом
из Темишвара.

24. октобра испуни-
ло се 10 година од ка-
ко се наш драги су-
пруг, тата и сад и де-
да, преселио у вечну
кућу

БРАНИСЛАВ КНЕЖЕВ
родом из Рудне

1953-2004.

Нећемо га никад
заборавити, нити ће
туга за њим престати:
супруга Станка, ћерка
Далиборка, зет Жељко, унук Никола, син Дра-
ган са вереницом Адријаном.

Вечна љубав, пош-
товање и незаборав
после 2 године од бо-
лног растанка

МИОДРАГА МИШЕ
ВУКСАНОВИЋА

Адријана.

Дана 23. октобра
навршила се прва го-
дина дана од када је
преминуо наш драги

ЖИВОЈИН МИРКОВ

Речи је мало, бола
превише, био си део
нас, увек вољен, ни-
кад заборављен. Твоја
доброта и осмех, љу-
бав и пажња учили су
нас да је живот један
и вредан. Твоје срце
куцало је за све нас.

С поносом ћемо те се сећати и чувати од
заборава: ћерка Ђурђевка, унуци Душан и
Оливер, снаја Клара и праунук Марко.



Акције и манифестације ССР
- октобар 2014. године -

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
Дињашанско посело




















