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V E S T I
ДОСИТЕЈЕВЦИ У БЕЧУ
У оквиру пројекта „Речи нас спајају“ у
Бечу ће боравити група од осморо ђака
петог разреда Српске гимназије „Доситеј
Обрадовић“ које прати учитељица Вера
Жупунски.
Деца ће у Бечу бити од недеље 2.
новембра до уторка 4. новембра.
Биће ово прилика да посете у Бечу
Мултиетничку школу и Музеј науке,
учествоваће у припремљеној представи и
дружиће се са домаћинима. Предвиђено је
да наши ђаци посете и Амбасаду и Шенбрун
у главном граду Аустрије. Љ.П.С.

ДАНИ „АТАНАСИЈЕ
КОЖОКАРУ“ У ПОЖЕЖЕНИ
У Пожежени се од 29. октобра до данас
31. октобра одржавају Дани „Атанасије
Кожокару“.
Додељене су дипломе за изузетност,
организована су спортска такмичења за
најмлађе, а за данас петак, 31. октобра, је
предвиђена Пасуљијада, где ће такмичари
кувати пасуљ, а за младе биће организован
и карневал.
Како сазнајемо од организатора, Томе
Поповића, директора Основне школе
„Атанасије Кожокару“, Пожеженци ће 1.
новембра боравити у Београду у узвратној
посети. Љ.П.С.

Ходочашће - Благослов блаженопочившег
Патријарха Павла, Пројекција документарноуметничког филма Косово (Јелена Бојовић);
Српска хероина (Бранко Станковић,
Продукција ТВ Нови Сад).
У другом делу вечери уследио је кoнцерт
српских народних и староградских песама.
Међу учесницима били су: Симфонијски
оркестарски пројекат “Бездан” са концерт
маестром Надом Петров и солистима:
Јасмином Фењац, Радосавком Лалић,
Миленом Царан, Александром Вујићем,
Пером Тодоровићем. Наступили су и солисти
на инструментима: Божидар Чоботин, Марко
Мартинов и Григоре Мерчеану.
Музичке аранжмане потписују Миленко и
Ненад Лукин, док су водитељке биле
Биљана Царан и Адријана Лукин. Љ.П.С.

ИЗДАВАШТВО САВЕЗА СРБА
У РУМУНИЈИ НА САЈМУ
КЊИГА У БЕОГРАДУ
Јуче су у Београду на Међународном
сајму књига боравили српски писци и

СРПСКО ВЕЧЕ „СВЕ ЉУБАВИ
НАШЕ“ У РЕШИЦИ
У Решици се у четвртак 30. октобра
одржало српско вече у организацији
Културног удружења „Бели багрем“.
Манифестација „Све љубави наше“
обухватила је филмско приказивање „Бдење
душе“, обележавање 100. годишњице
почетка Првог светског рата, односно
комеморацију Балканских ратова; изложбу
двојезичних брошурица издатих до сада:
приказ српских манастира са Фрушке Горе
„Бисери фрушкогорског Атоса“ (2010),
односно „Преподобни оци православља /
отац Тадеј и отац Клеопа“ (2011) и „Чудесна
повест“ (2012), Представљање брошурице
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просветни радници из Румуније.
На штанду издавачке куће Арте с
почетком у 13 часова, Издавачка кућа
Савеза Срба у Румунији имала је своју
презентацију најновијих издања књига, док
су неколицина присутних аутора читали из
својих остварења. Љ.П.С.

KO BI REKO

НАОПАЧКЕ
Пише:
Љубинка
Перинац
Станков

То чврсто тло није свима исто, и може примити свакакве
облике. Са годинама сам стекла утисак, да овакав вентил
мора да постоји. Иначе? Тумбаћеш се као оне оловне
играчке... лево-десно-тумбе, и опет испочетка. Нисмо деца.
Знамо каква је то игра

Призори су за ових 45 година мог живота
на Балкану заиста били разни, смењивале
су се провалије и узбрдице. Било је свега...
и летова под небески свод и пољубљеног
патоса, и болова, и угриза, и лепоте, и
ругла, губљења себе на једној страни и
проналажења на другој. Ништа ме људско
није промашило ни поштедело.
Одговарала
сам на разна
питања. Да
ли сунце
пече? Да ли
је снег бео?
Да ли је
земља
округла?
Чисто из
нагона за
опстанком
гурала сам
по разним
маглама и
мочварама
коцкасто,
троугласто, и
да се не лажемо, углавном шиљато и
кабасто сизифовско камење.
Никад ми одговори нису били ни
савршени ни уједначени, никад се није
живело ко по концу, али опет... овакав осећај
наопаког, изврнутог и неприродног није тако
акутно пробијао светове.
У неком, иоле нормалном свету, људи би
зацртали себи јасне границе. Знало би се
где ћеш се сигурно осећати као лузер, где
ће ти се тако и обраћати, као осакаћеном и
осиромашеном, а где ћеш се разбашкарити
да се надишеш ваздуха, јер си у управо том
простору још увек свој и непобедив.
То чврсто тло није свима исто, и може
примити свакакве облике. Са годинама сам

стекла утисак, да овакав вентил мора да
постоји. Иначе? Тумбаћеш се као оне
оловне играчке... лево-десно-тумбе, и опет
испочетка. Нисмо деца. Знамо каква је то
игра.
У току је Сајам књига у Београду... Књига
је вентил. Књига је друг. Књига је утешна
вредност којој се враћам. Идем на Сајам и
ове године.
Имаћу ван
званичних
презентација
благословених
неколико
сати да
тумарам по
књигама.
Колико
кошта
ментална
равнотежа?
Улећем у
комби. Од
Темишвара
до Београда
- два и по
сата вожње.
Отварам „Новости“ да прекратим
путовање. У ТРН-у, Бојан Љубеновић
закључује:
„КУПИО САМ КЊИГУ НАШЕ ПОЗНАТЕ ТВ
ВОДИТЕЉКЕ. ПРОДАВАЧИЦА МИ ЈЕ
УМЕСТО КУСУРА ВРАТИЛА ЈЕДНОГ
ПЕКИЋА И ДВА КИША...“. Ни краћег пресека
догађаја, ни тачнијег опипавања жиле
куцавице.
Прешли смо границу. И даље чекамо то
нешто... тог неког да постави ствари на
своје место. Живот наглавачке постаје
тешка спекулација, која у нама помера
центре. Још увек, наопачке.
br. 1288/31.10.2014.
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Сви амерички гафови о Србији
Мислим да је Путин из Србије отишао
разочаран, оценио је амерички сенатор Крис
Мерфи на крају турнеје по западном Балкану
и тиме се сврстао у ред америчких
званичника и дипломата који у последње
време шокирају српску јавност изјавама са
лако проверљивим, а опет нетачним
подацима о Србији.
Мерфи је прошле седмице дошао у
званичну посету Србији и то само дан пре
доласка Владимира Путина у Београд на
обележавање 70 година од ослобођења
српске престонице. Према преовлађујућој
оцени, сенатор из Конектиката бирао је
тајминг да покаже да је Америка и даље
веома заинтересована за овај регион и
поред тога што на Балкану јача руски утицај,
а Путин долази на војну параду у Београду.
Међутим, Мерфијева изјава као да више
показује незаинтересованост САД за
Београд чим је могуће да он и други
политичари и дипломате, па чак и Барак
Обама, праве невероватне грешке када
говоре о Србији.
Мерфи каже да је Путин веровао да ће у
Београду потписати уговор о изградњи
„Јужног тока”, али да је, пошто до тога није
дошло, српску престоницу напустио
разочаран. Оно што сенатор не зна или је
заборавио јесте да је Београд потписао већ
два споразума са Москвом о изградњи
поменутог гасовода. Осим тога, Путин је
због боравка у Београду четири сата каснио
на састанак са Ангелом Меркел у Милану, па
је мало вероватно да би, тако разочаран,
оставио немачку канцеларку да га сатима
чека.
Међутим, то је тек последња изјава због
које бисмо могли да поверујемо да је
Београд сасвим испао из фокуса
Вашингтона, па сарадници и писци говора
америчких званичника више не проверавају
основне податке о Србији пре него што
шефове пусте пред новинаре.
Амерички амбасадор Мајкл Кирби је пред
долазак Путина поставио питање зашто у
Србију долази само руски председник када
су у ослобођењу Београда учествовали и
становници других република бившег СССРа. Кирби је тада казао да је Београд
ослобађала и Трећа украјинска армија и да
је због тога у Београд можда требало
позвати представнике Украјине. Његово
питање изненадило је историчаре, који су
појаснили да није постојала никаква Трећа
украјинска армија.
„Није било ни прве, ни друге ни треће
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украјинске армије. За време Другог светског
рата, Русија је свој фронт према Немцима
називала по географским појмовима, па су
тако, крајем пролећа 1944, имали
Лењинградски, два Прибалтичка, Западни,
Белоруски и четири украјинска фронта”,
објаснио је тада за „Политику” војни
историчар Миле Бјелајац.
Он је додао да су 70 одсто армијског
састава на Трећем украјинском фронту
чинили Руси, као и да су Толбухин,
Бирјузови Жданов били Руси.
Током лета, амбасадор је казао да никада
од српских званичника није чуо да поштују
територијални интегритет Украјине са
Кримом. Кирбију је промакло да је премијер
Александар Вучић у више наврата
изјављивао управо то: да Београд поштује
интегритет Украјине са Кримом. Амбасада
се касније извинила и признала грешку.
Чињеница је, писало је у саопштењу
америчке амбасаде, „да су и премијер
Александар Вучић и први потпредседник
владе и министар спољних послова Ивица
Дачић у својим изјавама подржали
територијални интегритет свих земаља
чланица УН, потврђујући посебно подршку
Србије територијалном интегритету Украјине,
укључујући Крим”.
Кирбијеве изјаве многи не виде као
грешке, већ као вид притиска на Београд да
Русији уведе санкције због кризе и рата у
Украјини, што српска влада одбија да учини
и поред тога што то од ње очекује и
Европска унија, којој Србија жели да се
прикључи. Брисел и Вашингтон сматрају да
Србија као будућа чланица треба да се
придружи европском кажњавању и изолацији
Москве. Руска анексија Крима, после
референдума на којем се тамошње
становништво изјаснило за припајање
Русији, наишла је на осуду САД, иако је
Америка подржала отцепљење Косова од
Србије. Председник САД Барак Обама у
марту је у Бриселу направио кардиналну
грешку када је, говорећи о томе да Крим и
Косово не могу да се пореде, казао да се
Косово одвојило после референдума. Обама
је тако измислио референдум на Косову, а
његови помоћници су га чак пустили да
прочита говор у којем је истакао да је овај
израз народне воље није организован „мимо
оквира међународног права” и да је
„брижљиво припреман у сарадњи са
Уједињеним нацијама и суседима Косова”.
Јелена Стевановић

[TA [TAMPA [TAMPA
Нови мостови преко Дунава
Представници
влада Румуније и
Бугарске потписали
су у Букурешту
меморандум о
изградњи два нова
моста преко Дунава.
У првој фази ће се
подићи мост Турну
Магуреле – Никополе
а затим Калараш –
Силистра. Идуће
седмице ће се већ
саставити план радова, а премијер Виктор Понта истиче да ће
пројекат делимично финансирати и Европска унија. Румунија и
Бугарска су изразиле спремност да преко Дунава подигну што
више мостова, како би повезали сиромашне регионе двеју
држава, истовремено привлачећи стране инвестиције.

Темишвар испод
Темишвара
Археолози који
раде на
ископинама у
историјском
центру
Темишвара,
открили су до
сада више од
стотину људских
остатака. Првих
осамдесет
људских скелета
пронађени су на
Тргу Свети Ђорђе, других 38 на улици Гриселини, 20 на улици
Василе Александри и два на Тргу уједињења. Стручњаци мисле
да је реч о муслиманском гробљу, у време када се Темишвар
налазио у канџама Отоманског царства. Међутим, остало је још
много неразјашњених питања, па ће се зато затражити помоћ
једног америчког експерта. „У Темишвар ће из Сједињених
Држава доћи једна госпођа, специјалиста за кости, која је
изразила заинтересованост за овдашње ископине, те ће
покушати да утврди њихово порекло и године страдања“, рекао
је Клаудиу Илаш, директор Музеја Баната, додавши да ће сви
људски остаци бити регистровани и приказани на разним
изложбама.

ВРЕМЕПЛОВ
Освећење
надгробног
споменика
У недељу 11. августа
одржаће се у Дињашу
освећење надгробног
споменика другу Бори
Маркову, мучки убијеног
ове године. Споменик
му подиже отац,
Миливој Марков.
4. август 1946.

Гости тимишке
жупаније
У оквиру
дугогодишње сарадње
„Банатских новина“ и
листа „Зрењанин“,
између 10. и 12.
октобра гост наше
редакције био је друг
Милан Ливада, главни и
одговорни уредник
„Зрењанина“.
8. октобар 1985.

Нове књиге
у Српској
читаоници
У четвртак, 28. маја
1992, делегација
Матице српске из
Новог Сада боравила
је у Темишвару и том
приликом поклонила
Српској читаоници
2.500 књига.
5. јун 1992.

Превео и приредио: Горан Мишковић
br. 1288/31.10.2014.
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ВОЈИСЛАВ ДЕСПОТОВИЋ
музичар

Лична карта:
Датум и место рођења:
20. јануар 1974. у Београду
Образовање:
Факултет музичке уметности у Београду на
Oдсеку за гудачке инструменте и Oдсеку
oпште музичке педагогије
Дипломирани је контрабасиста и музички
педагог
Хоби:
Планинарење
Брачно стање:
Неожењен

ПОСЕБНА ВРСТА ОСЕЋАЈНОСТИ
• Музика којом се бавим је претежно уметничка музика западноевропске
традиције. Она је слабо разумљива широј публици. Онога који је упозна и
слуша је редовно, верујем да оплемењује и уноси у живот посебну врсту
осећајности и погледа на свет у коме живимо •
• Изабрали сте музичку каријеру. Како
је све почело?
Жеља моје мајке била је да ме упише у
Mузичку школу. Од малих ногу у нашој кући
се слушао Радио Београд и вртеле су се
грамофонске плоче са уметничком музиком
и популарном забавном домаћом и страном
музиком. Волео сам још као дете да
певушим уз те мелодије. Посебно сам
заволео, средином осамдесетих, још увек
популарног Ђорђа Марјановића.
• Данас се професионално бавите
музиком. Где наступате?
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После завршене Средње музичке школе
„Мокрањац”, Факултета музичке уметности у
Београду на Одсеку за гудачке инструменте,
и Одсеку опште музичке педагогије, запослио сам се као контрабасиста Симфонијског
оркестра Радио Телевизије Србије.
Још као студент, од 1993, постао сам
члан Студијског хора Музиколошког
института САНУ, под руководством
академика Димитрија Стефановића. Са овим
ансамблом сам пропутовао Европу, певајући
православну хорску музику. Ту сам стекао
љубав према традиционалном српском
црквеном појању, које се и данас трудим да
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негујем и изводим у нашим храмовима и
манастирима.
У периоду од 1997. до 2012. водио сам
црквени хор основан у једној београдској
цркви.
Такође, од студентских дана сам заволео
ренесансну вокалну духовну музику западне
Европе, коју сам и певао и изводио у Србији
и иностранству са неколико домаћих
ансамбала.
• Како би
описали музику
којом се
бавите?
Музика
којом се
бавим је
претежно
уметничка
музика
западноевропске
традиције. Она је
слабо разумљива
широј публици. Онога
који је упозна и слуша је
редовно, верујем да
оплемењује и уноси у живот
посебну врсту осећајности и
погледа на свет у коме живимо.
Духовну православну музику
сагледавам искључиво у оквиру
богослужења. Уз усрдну
молитву, она има свој прави
смисао и улогу у животу једног
православца.
• Сарађивали сте и са
хором из Белобрешке, родног
места Вашег оца. Када је
почела та сарадња?
Моје везе са Банатском
клисуром, родним крајем мог оца
Бранка, учвршћене су од самог
рођења. Сваки летњи школски
распуст проводио сам у
Белобрешки, стварајући
познанства и нераскидиве везе
са нашом браћом Србима у
румунском Банату. Отац ми је
усадио и љубав према
природним лепотама Банатске
клисуре, посебно према
Локванској планини.

• Ваш отац је био један од првих уредника „Књижевног живота“. Ви живите у
Београду. Какве су Ваше везе са родним
крајем?
Пре једанаест година, тачније 2003.
године, сам довео Црквени хор из Београда
у Белобрешку и тако повезао Србе са обе
стране Дунава. Певачи су ме питали пред
пут: како ћемо се споразумевати са нашим
домаћинима у Белобрешки? Нису знали да
се тамо још увек говори српским језиком!
Затим сам 2005. године помогао да се
делимично подмлађен Црквени хор
Белобрешке музички описмени. Донео
сам нешто нота и снимака појања
и увежбао певаче за мајски
Сабор хорова у Темишвару.
Та сарадња траје и до
данас, захваљујући
неколицини
упорних и
вредних белобрешчанских
певача. Прошле године сам у
Белобрешки уприличио
и гостовање
Панчевачког
српског певачког
друштва, једног од најстаријих хорова
такве врсте у Срба.
• Сигурно имате и професионалних и личних планова. Како видите
себе у будућности?
Од прошле године учествујем и у
извођењу џез и латино хитова, као и
у аранжманима српске изворне
народне музике у ансамблу „Rocher”,
који чине две виолине, виола,
контрабас и удараљке. Ову музику
изводимо претежно на концертима у
Србији. Ова врста музике јесте право
освежење у односу на свакодневно
бављење уметничком музиком. Иначе,
немам посебне планове за будућност,
сматрам да човек треба да живи у
садашњости и да својим делањем
допринесе бољитку свог народа и
отаџбине. Посебно поздрављам браћу
Србе широм Румуније, којима поручујем да
чувају, негују, поштују свој језик, народност
и дивну православну веру.
Љубинка Перинац Станков
br. 1288/31.10.2014.
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ПЛАВИ ДЕЛИЈА ДЕСЕT ГОДИНА
СА НАМА
Прошлог петка у вечерњим сатима Дом
културе у Великом Сенпетру био је тесан. У
културну установу једно за другим
пристизали су знатижељни заљубљеници у
српски фолклор, како би својим присуством
одали признање Културно-уметничком
друштву „Плави делија” поводом
десетогодишњице постојања.
Захваљујући
омладини
вољној да
одржава
српску
традицију,
Културноуметничко
друштво
„Плави
делија” из
Великог
Сенпетра
пуних 10
година
успешно се
представља
како на домаћим, тако и на иностраним
сценама. Од оснивања друштва, па све до
данас, многе генерације су кроз фолклор
заволеле сву лепоту игре, песме и дружења.
Трудом, радом, а пре свега вољом и
љубављу, успели су да КУД „Плави делија”
уврсте у једно од најпознатијих фолклорних
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ансамбала Срба из Румуније.
Културно-уметничко друштво „Плави
делија” из Великог Сенпетра основано је
2004. године на иницијативу ондашњег
председника Месне организације Савеза
Срба, Данице Пелајић и групе младих
ентузијаста, као што су Николета Силин,
Јездимир Мишић, Дејан Аднађ, Андреја Барк
и Кристина
Ердељан.
Неговањем
своје
традиције,
свог
културног
наслеђа,
успели су
игром и
песмом да
се представе
широком
аудиторијуму.
Игра и песма
вила се по
сценама
Румуније, Србије и Републике Српске. Данас
КУД „Плави делија”, под управом Радована
Јованова, уметничког руководиоца, броји 85
чланова, распоређених у четири групе.
Основни циљ друштва јесте неговање
културне баштине, као и очување
традиционалног облика народне културе,
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развитак аматеризма, као и упознавање и
узајамно поштовање других културних
друштава.
Јубиларни десетогодишњи концерт
отворили су најмлађи Сенпетарски
фолклорци, колажом игара из Србије, који су
на видно задовољство публике побрали
бурне аплаузе. Затим је водитељ
целовечерњег
програма,
учитељ
Драган
Петков,
поздравио
присутну
публику и
захвалио на
сарадњи
Савезу Срба
у Румунији,
Општини
Велики
Сенпетар и
спонзорима
који су
притекли у
помоћ и на
сцену позвао
Огњана Крстића, председника ССР, Виорела
Поповића, председника Општине Велики
Сенпетар, Славољуба Аднађа,
потпредседника
ССР, који су
се
поздравним
речима
обратили
присутнима и
истакли дивну
иницијативу
КУД-а „Плави
делија” да
организује
тако дивну
акцију и да
ће и убудуће помагати оваквим
иницијативама.
На позорницу Дома културе редом су
изашли домаћини, КУД „Плави делија” из
Великог Сенпетра са играма из Шумадије и
играма из Средњег Баната. Затим су се
присутнима представили гости из
Темишвара, вокално-инструментални
оркестар „ОК Бенд“, састављен од младих
музичара: Марка Бандуа и Бојана Лазарова
на хармоници, Себастијана Струце на
оргуљама, Саше Панића на бубњевима и

љупке вокалне солисткиње Тање Влашчић,
које је одушевљена публика попратила
бурним аплаузом. Предивно су се приказали
и гости из Српског Семартона, чланови КУД
„Круна“ са играма из Шумадије под
уметничким руководством Миливоја Мишкова
и Весне Струца Чолаковић.
Домаћини су се пред својом публиком
поново
представили,
овога пута са
играма из
Пирота.
Приказали су
се у пуном
сјају и
доказали да
се трудом
све може
постићи, па и
врхунска,
скоро
професионална,
изведба.
Заиста је
било дивно
пратити их на
сцени. Затим
се бираним речима обратио присутним
гостима и домаћинима наш посланик у
Парламенту Румуније, Славомир
Гвозденовић.
Госте из
Великог
Семиклуша,
Тамбурашки
оркестар
„Батини
бећари“ са
врсним
солистом
Зораном
Радићем,
сенпетарска
публика је
знала и те како да награди дугим аплаузима.
Двочасовни програм су закључили
домаћини, чланови КУД „Плави делија” са
играма из Баната уз пратњу тамбурашког
оркестра „Батини бећари“ на велико
задовољство публике, а организатори овог
јубилеја су сходно традицији својим гостима
приредили богату вечеру, са свим оним што
се под овим подразумева, а потом и
народно весеље.
Горан Гога Пантин
br. 1288/31.10.2014.
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САВЕТОВАЊЕ СРПСКИХ НАСТАВНИКА
Прошле седмице је, од петка 24. до суботе 25. октобра, у оквиру редовних годишњих
сусрета српских просветних радника из
Румуније, одржано Саветовање српских
наставника у Центру за стручно усавршавање у Кикинди. Овогодишње окупљање
просветних радника организовали су Савез
Срба у Румунији, Српска гимназија „Доситеј
Обрадовић“, Жупанијски школски инспекторат Тимиш и Центар за стручно усавршавање. Отварању Саветовања присуствовали
су просветни саветник у Министарству
наставе и истраживања Вјерослава Јелисавета Тимар, директор Генералне дирекције
за наставу на матерњем језику, господин
Соћ Домокош, председник ССР, Огњан
Крстић, директор Српске гимназије “Доситеј
Обрадовић”, Јадран Кланица, директор
Гимназије „Душан Васиљев“ из Кикинде,
Љубомир Замуровић и координатор,
професор Вера Жупунски, затим васпитачи,
учитељи и професори из матичне Србије и
Темишвара, карашсеверинске и тимишке
жупаније, који српски језик и књиженост
предају у основним и средњим школама у
Румунији. Присутним наставним радницима и
стручњацима, који предају у српским
школама и професорима Српске гимназије
„Доситеј Обрадовић“ из Румуније
поздравним речима обратила се Станислава
Хрњак, чланица општинског већа у
Скупштини Општине Кикинда, задужена за
ресор културе и образовања, запослена у
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Центру: „Ово је почетак једне озбиљне и
дугорочне сарадње на културно-образовном
плану. Имамо и информацију да ће се
ускоро отворити гранични прелаз Наково –
Лунга, чиме се отвара једна нова могућност
за наше колеге, који живе и раде у Темишвару, а који се баве образовањем наше
деце у дијаспори. Центар, заједно са својим
капацитетима, запосленима и сарадњом са
другим акредитованим центрима, семинарима у наредном периоду ће понудити све
оно што је интересантно за просветне
раднике који долазе из Румуније. Образовни
центар овог Севернобанатског региона, и
само подручје румунског и српског Баната,
могу се развијати у свим сегментима, а наш
задатак је да то максимално појачамо у
сегменту образовања.“ Станислава Хрњак,
чланица локалне самоуправе, изразила је
задовољство што ће током два дана просветари из Румуније осетити бар делимично
потенцијале кикиндског Центра – институције за коју су се многи максимално
заложили, свако у свом домену, како би
могла да пружи оно што је потребно пре
свега свим запосленима у образовању.
Добродошлицу у град Кикинду, у кућу за
образовање и успешну сарадњу, пожелео је
у своје име и у име Центра за образовање,
директор, Дејан Карановић. Он је истакао
неопходност да се сарадња узмеђу Савеза
Срба и ЦЗСУ са осталим институцијама из
Кикинде учврсти, како би се заједничким
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напорима сачувала традиција, култура,
обичаји и духовне вредности српског
народа, који ће се пренети на будућа
поколења. Директор Генералне дирекције за
наставу на матерњем језику, господин Соћ
Домокош и госпођа саветник у Министарству
наставе и истраживања Румуније, госпођа
Вјерослава Јелисавета Тимар, захвалили су
домаћинима на речима добродошлице и
истакли да им је драго што су ове године
гости Кикинђана у оквиру Пројекта размене
и усавршавања наставника и свим
учесницима Саветовања пожелели су успеха
у даљем раду. У свом обраћању истакли су
важност оваквих састанака и саветовања,
приликом којих се размењују искуства
наставника и
професора из
Румуније са
колегама из
Србије, а
затим се
сагледавају
недостаци и
траже се
решења за
лакше и брже
отклањање
проблема.
Ово је
најзначајније
окупљање
просветних радника српске мањине из
Румуније, а Саветовања су важна када је
реч о процесу наставе. Званице, домаћине и
учеснике овог Пројекта поздравио је у име
Савеза Срба у Румунији председник Огњан
Крстић, који је захвалио Општини Кикинда и
Центру што су омогућили да први пут ово
саветовање буде организовано у једном
стручном центру, који ће свим наставницима
омогућити даљи развој, и додао: „Верујем и
уверен сам да ћемо сви ми, а поготово
наша деца и наше школе имати користи од
оваквих окупљања. Наглашавам да нећемо
стати на овоме, већ намеравамо да сем
наставника српског језика и књижевности ту
укључимо и професоре, који врше наставу
струковних предмета, а продужићемо овакве
семинаре и стручна усавршавања током
целе године. Желимо да уговоримо заједно
са Центром један оквирни програм
усавршавања, који ће се одвијати у матици
или у Темишвару. Присуство представника
румунског Министарства показује да настава
на мањинским језицима јесте у жижи пажње.
На нама самима је, поготово на вама као
наставницима и просветним радницима, како
ћемо наше преостале школе одржати, а ССР

чини све како би та настава што дуже
трајала и привукла што већи број деце.“
Председник наше кровне организације је
затим уручио захвалнице Станислави Хрњак,
чланици Општинског већа и Дејану
Карановићу, директору Центра за стручно
образовање за посебне заслуге и допринос
у чувању наставних институција и
образовања на матерњем српском језику у
Румунији. Професорка Вера Жупунски,
координатор Семинара, је у име наставника
из Румуније поздравила домаћине и уручила
пригодне поклоне српским колегама. У
пратњи директора Дејана Карановића,
делегација наставника из Румуније обишла
је просторије, кабинете и учионице Центра,
опремљене
најсавременијом опремом, која је
врло битна за
реализацију,
наставе,
семинара и
стручног
образовања.
У поподневним
часовима, у
оквиру
радионица
било је речи
о организационим проблемима са којима се
професори свакодневно сусрећу приликом
обављања редовне наставе, као и
специфичним проблемима сваке школске
установе посебно. Током два дана трајања
овогодишњег Симпозијума представљени су
радови на тему: Настава на српском језику
у Румунији и организоване су Радионице на
којима су представљени радови и одржана
су предавања по секцијама за васпитачице,
учитеље и секција за професоре српског
језика и књижевности. Циљ учесника оваквих саветовања јесте побољшање наставе у
школама, прилика за конструктивне разговоре и договор и саветовање између наставника из Румуније са колегама из матичне државе. Разговарало се и о уџбеницима
потребним за наше ученике, о значају организовања Олимпијаде српског матерњег
језика и књижевности, као и о важним
заједничким активностима у српским
школама ради очувања језика и традиције.
Следећег дана, у суботу, 25. октобра
одржано је предавање под називом: “На ком
језику сањаш - рад са билингвалним
дететом“.
Миодраг Тодоров
br. 1288/31.10.2014.

11

@IVOT KWIGE

35 ГОДИНА КЕТФЕЉСКИХ „КРИЛА“
И МЕМОРИЈАЛ „ВЛАДА БАРЗИН“
Књижевни кружок „Крила“ из Кетфеља је крајем прошле недеље обележио
35 година постојања, а у то име његови су чланови организовали пригодну
свечаност у месној основној школи. Додуше, јесењи књижевни сусрети су у
Кетфељу постали традиционални, иако активност кружока није више тако
интензивна као у почетку
У присуству многих гостију из Румуније и
Србије, домаћини су у суботу, 25. октобра,
започели свечаност посетом српској
православној цркви и полагањем цвећа на
споменик војницима из Првог светског рата.
Такође, у главном ходнику школе била је
постављена изложба фотографија са
српским
интернирцима
у Арадској
тврђави, у
којој је у
доба истог
рата
страдало
неколико
хиљада
наших
сународника,
претежно из
Босне.
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СТО ГОДИНА ОД ВЕЛИКОГ РАТА
Главни организатор манифестације,
Љубомир Степанов, поздравио је све госте
из Темишвара, Белобрешке, Српског
Семартона, Дињаша, Вршца, Сечња, Новог
Сада и Зрењанина, најавивши прву тачку
дневног реда, посвећену обележавању
стогодишњице
Првог
светског
рата. О
трагичној
судбини
српског
народа, о
„Младој
Босни“ и о
контексту
избијања
рата говорили
су директор

@IVOT KWIGE
Народне библиотеке „Жарко Зрењанин“,
Милан Бјелогрлић, песникиња Илеана Урсу и
песник Милан Ненадић, који је прочитао
спев посвећен Петру Принципу, оцу Гаврила
Принципа. Славомир Гвозденовић се у
наставку обратио песмом о Принципу, док је
Јаворка Јоргован говорила о сведочанству
руских заробљеника у Кетфељу током
Великог рата.
Професор историје из Варјаша, Флорин
Замфир, изнео је неколико чињеница о
економској ситуацији на територији варјашке

општине у годинама после Првог светског
рата, када је село доживело велики процват.
Упркос жртвама (преко 150 палих Срба и
Немаца на фронтовима широм Европе),
Варјаш се захваљујући трговини развио, а
месни Срби су 1923. поставили на цркви
спомен-плочу у знак сећања на погинуле им
сународнике. Стеван Бугарски је у краћем
обраћању евоцирао лик и дело семартонског
сељака Јоцу Огњановића, који је из Америке
дошао као добровољац да се бори на
страни Србије и који је после рата написао
еп „План и сан Фрање Јосифа, од Беча
ћесара“.
ТРИ И ПО ДЕЦЕНИЈЕ „КРИЛА“
У другом делу састанка, посвећеном 35.
годишњици кружока „Крила“, присутнима се
најпре обратио Огњан Крстић, председник
ССР, који је свима пожелео срећан и
дуговечан рад, захваливши уједно и
Општини Варјаш на доброј и плодотворној
сарадњи.
Љубомир Степанов је у наставку
представио зборник посвећен овом јубилеју,
који окупља ауторе који су током година
посећивали књижевне састанке у Кетфељу.
Прочитане су речи Владе Барзине са

оснивачке седнице, одржане 1979. године, а
ћерка преминулог песника, Љубица,
рецитовала је очеве стихове. Књижевник
Лучијан Алексиу је такође евоцирао Владу
Барзина, назвавши га једним од најважнијих
српских песника на територији Румуније, а у
наставку су биле представљене и друге
књиге у издању Савеза Срба, с посебним
освртом на „Књижевни живот“, јединим
књижевним часописом на српском језику у
расејању (изузев земаља са српског
говорног подручја).

КЊИЖЕВНИ ТРЕНУТАК
Трећи и последњи део састанка био је
посвећен читању књижевних радова. Песник
Стеван Тонтић, који је поклонио кетфељској
библиотеци једну своју књигу, био је позван
да отвори литерарни мини-маратон својом
поемом „Попрсје Бранка Ћопића“, да би се у
наставку својим песмама, прозним
одломцима или афоризмима прикључили и
Слободан Мандић, Илеана Урсу Ненадић,
Милан Ненадић, Нађа Бранков, Јадранка
Ћулум, Србислав Бошковић, Слободан
Ђекић, Миладин Симоновић, Предраг
Деспотовић, Иво Мунћан, Душан Бајски,
Горан Мракић, Србољуб Мишковић,
Мирослав Росић, Благоје Чоботин и
Славомир Гвозденовић. Гости из Сечња и
Вршца су уручили домаћинима поклоне у
виду књига, а сви присутни су након ручка
били позвани да у наставку посете српску
православну цркву у Варјашу, споменик
подигнут у знак сећања на депортоване
Србе у Бараган и споменик руским
војницима који су у току борбених дејстава
са конца Другог светсог рата пали на
територији Општине Варјаш.
Горан Мракић
br. 1288/31.10.2014.
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ДАНИ КУЛТУРЕ СРБА У ЉУПКОВИ
У Љупкови је прошлог викенда одржана у
организацији Месне организације ССР, школе
„Капетан Коча Анђелковић“ и месног одбора
Општине Берзаска, још
једна традиционална
манифестација, „Дани
културе“. У петак, 24.
октобра, након помена
у цркви, у 14.00
часова, у присуству
месног свештеника
Бошка Тикартића и
решичког пароха Васе
Лупуловића, био је
положен венац на
споменик Кочи
Анђелковићу, вођи
српских добровољаца
у Аустријско-турском
рату 1788 — 1791, којег
су Турци 1788. мучки
погубили у Берзаски.
Манифестацији су присуствовали гости из
Србије, председник Општине Милешева,
господин Попић и учитељ Драган Фуруновић,
али и посланик Славомир Гвозденовић,
председник МО ССР Стара Молдава,
Адријан Мојсеш, председник Општине
Свиница Живица Балач, потпредседник
Општине Берзаска Трајан Матееску и
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председник МО ССР Решица, Иванко
Стојичевић. Као и обично, главни домаћин је
био Жива Удули, председник МО ССР
Љупкова.
Културно-уметнички
програм је почео у
17.00 часова, а
учествовали су КУД
„Стенка“ Љупкова са
играма из Клисуре и
околине Ниша
(кореограф Славка
Думитровић), КУД
Стара Молдава са
два сплета у
кореографији Саве
Константиновића, КУД
„Дунав“ из Свинице,
са сплетом румунских
и српских игара под
упутством Живице
Балача и КУД „Соко“ Соколовац, са једним
сплетом, у кореографији Маре Горун. Такође,
наступили су и гости из Милешеве у пратњи
клавијатуристе Ивана Ракића.
У 19.00 часова је започело заједничко
дружење уз оркестар браће Милош и
вокалне солисте Лорене Пела из Решице и
Драгана Маркуа из Соколовца.
Горан Мракић

GOSTOVAWA

БАТИНИ БЕЋАРИ У СТАРЧЕВУ
Овогодишње четрнаесто издање
Међународног фестивала малих тамбурашких
састава „Старчевачка тамбурица“ одржало
се крајем прошле седмице, у суботу 25.
октобра у Старчеву, банатском месту које
припада Општини Панчево. Љубитељима
тамбурашке музике из Старчева, Панчева и
околних места представили су се најбољи
тамбурашки састави из Хрватске, Румуније,
Босне и Херцеговине и Србије што овај
фестивал са пуним правом доводи у сам врх
сличних манифестација у југоисточном делу
Европе. И ове године је фестивал био
изузетно лепо организован, са веома
квалитетним оркестрима и врсним
уметницима-инструменталистима:
Тамбурашки оркестар „Батини бећари” из
Великог Семиклуша, Тамбурашки састави
„Тамбурашки сан” из Панчева, „Л.Е.Г.Е“ из
Осијека – Република Хрватска, „Ла банда“
из Новог Сада, Градски тамбурашки
оркестар „Бања Лука“ - Република Српска и
домаћи Тамбурашки оркестар „Неолит“ из
Старчева. Ове године су у оквиру културномузичке манифестације посвећене тамбури и
традиционалним жичаним инструментима
наступили и чланови Тамбурашког оркестра
„Батини бећари“ из Великог Семиклуша, под
вођством Марка Бугарина. Семиклушани су у
великој сали Дома културе „29. новембар“ у
вечерњим сатима на најлепши начин
представили публици и љубитељима
изворне песме, како се српска тамбурашка
музика чува и негује у Румунији. Репертоар
Т.С. „Батини бећари“ састојао се прво од
два инструментала - Велико коло и
Кокоњеште из Српског Семартона –

аранжман Лаза Кнежевић, затим песама „Кад
сам био млађан ловац ја“ и „Ево банке,
Цигане мој“ – које је извео вокални солиста
Зоран Радић. За крај наступа, пред старчевачком публиком, свирали су румунске
мотиве: Mai am un singur dor, De când m-a
aflat mulţimea, Sârba ofiţerească – познате
румунске традиционалне инструментале,
аранжман Лазар Поморишац. Напоменимо да
су оркестри бројали од пет до десeт
чланова, плус вокaлни солиста. Наступ је
трајао најдуже четрнаест мунута са четири и
више нумера-песама: Инструментална
компoзиција у којој се може дочарати умеће
солисте-инструменталисте примаша, бас
примаша, челисте и сигурност пратећих
инструмената, воклано-инструментална
композиција из тамбурашког репертоара:
романса, варошка, староградска, изворнанародна песма – једна до две нумере и на
крају нумера по сопственом избору. Стручни
жири на челу са директором Фестивала и
Дома културе из Старчева, Далибором
Адамовим, доделио је награде за најбољи
оркестар, најбољег инструменталисту и
награду публике. Прво место и златна
плакета припала је Тамбурашком оркестру
„Ла банда“ из Новог Сада, Градски
тамбурашки оркестар из Бања Луке освојио
је другу награду, а треће место, Тамбурашки
састав „Л.Е.Г.Е.“ из Осијека. Награду
публике на 14. Међународном фестивалу
малих тамбурашких оркестара „Старчевачка
тамбурица“ освојили су домаћини, Т.О.
„Неолит“ из Старчева.
Миодраг Тодоров
Фото: Силвију Рошу
br. 1288/31.10.2014.
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PRAVOSLAVQE
Свети Николај Српски

Свети пророк Јоил
Други по реду од мањих пророка св. Јоил
беше син Ватуилов, из колена Рувимова.
Живео је 800 година пре Христа. Пророковао
беду народа израиљског и ропство
вавилонско за грехе које почини пред
Господом. Позивао народ на пост и
свештенике на покајне плачне молитве, да
би се Бог умилостивио. Наредите пост и
вапијте ка Господу. Између тријема и олтара
нека плачу свештеници. Прорекао је Јоил и
силазак Духа Светога на апостоле, и
изливање благодати Духа Божјега на све
хришћане. Прорекао и описао Страшни Суд
Божји. Прорекао и славу Цркве Божје свете.

Свети мученик Вар
Беше римски официр у Мисиру, и притом
потајни хришћанин. Када седам хришћанских
учитеља беху бачени у тамницу, Вар их
обилажаше у тамници, и снабдеваше их са
потребним, и служаше им усрдно. Он се
дивљаше мученицима, и жаљаше што и он
из бојазни не може да постане мученик за
Христа. Охрабрише га они Божји људи, и
Вар се реши и сам с њима на муке поћи.
Један од тих Божјих људи издахну у
тамници. Када нечестиви кнез изведе
мученике преда се, виде их шест, и упита,
где је седми. „Ја сам седми!” рече му Вар.
Тада разјарени кнез прво намучи св. Вара.
Нареди, те га нага шибаше сувим
штаповима; потом привезаше га за дрво, и
ножевима одсецаху му комад по комад
меса, докле св. Вар не предаде душу своју
свету Богу. Тело његово би бачено на
ђубриште. Жена нека Клеопатра, родом из
Палестине и удова неког официра, деси се
ту са својим сином Јованом. Она тајно узе
св. мошти Варове са ђубришта и сахрани их
у своме стану. По том измоли у кнеза
дозволу, да може пренети из Мисира у
Палестину тело свога умрлог мужа. Као жени
официрској кнез јој то одмах дозволи. Но
блажена хришћанка Клеопатра не пренесе
тело свога мужа него мошти св. муч. Вара.
Донесе она, дакле, мошти мученикове у
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своје родно село Едру близу Тавора, и тамо
их чесно сахрани. Потом и храм подиже св.
Вару. И јављаше јој се св. Вар често из
онога света светао као ангел Божји.

РАСУЂИВАЊЕ
Јављање св. муч. Вара. Када побожна
удовица Клеопатра подиже цркву светоме
Вару, позва епископа и свештенике, те
освешташе цркву. Беше се сабрало и велико
мноштво хришћана на то празновање, јер
сва околина поштоваше св. Вара као
великог исцелитеља и чудотворца. После
службе Божје оде побожна ктиторка к
моштима св. Вара у цркву и помоли му се
овако: „молим ти се, страстотерпче Христов,
испроси ми у Бога оно што је Њему угодно а
мени и моме сину јединцу корисно”. А
имаше Клеопатра сина Јована, младића
приспелог за војску. Тек што изађе она из
цркве са молитве, син њен, дотле здрав,
разболи се. Обузе га нека ватра, и беше му
све горе и горе, док око пола ноћи сконча.
Жалосна и јаросна мајка дође на гроб св.
Вара и поче оштро говорити: „о угодниче
Божји, зар ти мени тако помажеш?” И још
многе горке тужбалице изрече, тако да
изнеможе и паде у лаки сан. Наједанпут јави
јој се св. Вар са сином њеним Јованом. Оба
беху светли као сунце, у оделу бељем од
снега, опасани златним појасевима, а на
глави им прекрасни венци. И рече јој
светитељ: „ниси ли сама молила, да оно
просим од Бога што је Њему угодно а теби
и сину твоме корисно? Ја молих Бога, и Он,
по неизреченој благости Својој узе сина
твога у небеску војску. Ако желиш, ево узми
га и дај га у војску цара земаљскога.” Чувши
то млади Јован загрли св. Вара и рече му:
„не господару мој, не слушај матер моју, и не
враћај ме у свет, пун неправде и безакоња,
из кога си ме избавио”. Тргнувши се иза сна,
Клеопатра осети велику радост у срцу, и
изађе весела из цркве. Седам година
поживе при тој цркви; и св. Вар са Јованом
чешће јој се јављаху.
Припремио је протојереј-ставрофор
др Бранислав Станковић

POLITI^KA HRONIKA

ЈА ЗА КОГА ДА ГЛАСАМ... АКО ГЛАСАМ?

Пише:
Србољуб
Мишковић

Сада смо пред новим испитом грађанске свести, будући да ћемо
у недељу, 2. новембра, гласати за једног од кандидата за
председничку фотељу. Проблем је у томе што на листићу нису
исписана имена само неколицине кандидата, већ 14

У децембарским револуционарним данима
1989. озлојеђени грађани у већим градовима
Румуније, који су изашли на улице, голоруки
пред наоружаним репресивним органима,
захтевали су на сав глас, између осталог, и
слободне изборе. Падом диктатуре
породице Чаушеску, тај дезидерат је
услишен од стране нових демократских
власти и предвиђен Уставом. Понадали су
се грађани наше земље да ће слободним
изборима на челна руководећа места у
државним органима успети да изаберу људе
који ће у својим најбољим намерама
обезбедити не само раст животног
стандарда, већ и успоставити правну
државу, те сузбити корупцију и непотизам.
Чини се да су се преварили.
У првим годинама постреволуционарне
демократије и на првим локалним,
парламентарним и председничким изборима,
грађани су у великом броју похрлили на
изборна места. Сада су имали прилику да
заиста изаберу људе у које су веровали да
ће учинити све оно што и обећавају или бар
највише што је у њиховој моћи. Године су
пролазиле и грађани су полако одустајали
од права гласа и слободних избора, свесни
да тиме неће скоро ништа постићи и да не
вреди дати глас онима који ће те, колико
сутра, изневерити. С обзиром да у нашој
земљи није законом обавезно изаћи на
изборе, као у Грчкој рецимо, проценат
гласача је у сталном опадању. Да ли је то
добро или није, просудите сами.
Сада смо пред новим испитом грађанске
свести, будући да ћемо у недељу, 2.
новембра, гласати за једног од кандидата за
председничку фотељу. Проблем је у томе
што на листићу нису исписана имена само
неколицине кандидата, већ 14. Грађани се
не могу пожалити да су ускраћени избором и
лепезом кандидата. Ту су кандидати свих
политичких боја и оријентација. Од левице
до деснице. Од националиста до
слободњака и народњака. „Бирај па остави“,
каже наша стара изрека. А шта ако ниједан
од кандидата није по „укусу“ неког гласача,
јер и тога има. Неће изаћи на изборе или ће
покушати да од 14 имена изабере...
најзвучније.

Још увек је велики проценат грађана, са
правом гласа, бар до ове седмице био
неодлучан (око 30 одсто) у погледу избора.
Можда су се предомислили или ће, чувши
речи председника државе, Трајана Басескуа,
на малом екрану да је кандидатуру за
Котрочењ поднео велики број „нулитета“ на
политичкој сцени, остати код куће и цео
процес гласања пратити удобно заваљени у
фотељу. По мишљењу неких социолога и
политичких аналитичара, бар у првом
изборном кругу проценат гласача неће
превалити 55-60 одсто. Ако проценат буде
мањи, прети нам опасност да на следећим
изборима тај проценат „падне“ испод 30
одсто што би, по закону, условило
поништење избора.
Још једна опасност „вреба“ овога пута.
Један од кандидата, Клаус Јоханис, очекује
да му се 18. новембра донесе пресуда у
вези са правом да се кандидује, због
могућих кршења неких законских одредби
минулих година. Ако Јоханис и доспе до
другог круга, али не победи, можемо
одахнути са те тачке гледишта. А ако
победи а не „посрећи“ му се да и постане
председник, шта онда? Трајан Басеску је
„одлучан“ да 22. новембра, ма шта се
десило, напусти палату Котрочењ и
прикључи се Партији „Народни покрет“.
Заврзлама каква се не виђа нигде у свету.
Будући да нисмо баш имали среће са
председницима државе, а нико нам не
гарантује да тако неће бити и убудуће, све
више се чују предлози да се Румунија врати
монархији као до 1947. Тим више што бивши
краљ са породицом већ низ година живи у
земљи.
Ових дана се заиста многи питају за кога
да гласају и не устручавају се да се, по том
питању, посаветују са родбином, са
пријатељима или људима за које сматрају
да су добро упућени у наше политичке
прилике. Један проценат грађана не жели да
свој глас поклони ниједном кандидату,
будући да су се до сада сваки пут
преварили. Било како било, до краја године
морамо имати председника, ма ко он био.
Наравно, одговор нећемо добити у првом
кругу, или ко зна.
br. 1288/31.10.2014.
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ЧАНАЦИ У БЕОГРАДУ
Половином месеца, тачније 18. октобра,
Чанаци су посетили Београд.
Путовање је било кратко, али напорно,
хтели смо да видимо што више, и ето нас
на Калемегдану. Улазимо кроз Леополдову
капију, и почиње трка кроз историјску
целину, која чини Београдску тврђаву
подељену на: Горњи и
Доњи град, парк
Калемегдана, ушће
реке Саве у Дунав,
Црква Ружица и Свете
Петке.
Сваким делом
Калемегдана били смо
одушевљени: све те
зидине, назване и „зид
Хришћанства“, куле,
пет њих, фонтане, споменици, тринаест
капија – капија ратова, летња сцена,
споменик Победнику.
Посетили смо Римски бунар, Музеј
историје, прошли смо кроз Стамбол капију,
ка Кнез Михајловој, ишли у Саборну цркву
Светог Архангела Михајла.

Настављамо ка Храму Светог Саве, на
Врачару, месту на коме је Синан-паша
спалио кости Св. Саве, највећи српски
православни храм у свету. Ту је и мала
Светосавска црква подигнута 1935. године
само за 57 дана.
Планирали смо и посету „Кући цвећа“, и
ево нас у зимској
башти са просторијама
за рад и одмор Јосипа
Броза Тита, која је
саграђена 1975.
године, као место
почивања бившег
председника
Југославије и његове
супруге Јованке. Осим
маузолеја посетили
смо и „Стари музеј“.
Својим кућама стигли смо касно у ноћ. И
ето, пружа нам се још једна прилика да
захвалимо Савезу Срба што нам је омогућио
ову трку кроз историју наших прадедова.
Весна Ђуричин, Чанад
секретар месне организације

У ЧАСТ СЕМАРТОНСКИМ БОРЦИМА!
У прошлом веку два светска рата
потресла су човечанство и угрозила људско
достојанство. Срби су у оба рата били на
праведној, победничкој страни. Свако село,
а скоро и свака породица, имали су понеког
ближњег далеко од родног огњишта.
Једно такво село било је и Српски
Семартон. Породица је
нерадо испратила свог
војника, било да је
ратовао у царској
војсци, партизанима
или на руском фронту.
Поводом
навршавања
стогодишњице од
почетка Првог светског
рата, верници овог
банатског села
присетили су се својих драгих, давно
погинулих.
Прохладног недељног преподнева,
Семартонци се окупише у свом храму.
Семартонски свештеник, јереј Миливој
Горник, служио је свету литургију и одржао
парастос погинулим Семартонцима. У току
беседе заблистала је суза у очима верника,
највише оних који су изгубили оца, брата
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или драгог пријатеља.
Чашом вина, која симболично означава
невину крв Христову, свештеник је обележио
помен погинулима. На спомен-плочи, која се
налази на зиду цркве, посвећеној Првом
светском рату, написана су 60 имена, а на
споменику, подигнутом у сећање на Други
светски рат,
забележена су 14
имена палих бораца.
Овом приликом
колач, кољиво и све
неопходно припремиле
су жене, чланице
семартонског
удружења “Коло
српских сестара –
Круна”.
Из даљине до нас
допиру стихови, уклесани на споменику
српском ратнику:
“На хумкама у туђини
Неће српско цвеће нићи;
Поручите нашој деци,
Нећемо им никад стићи.”
Проф. др. Миливој Бугарски,
члан црквеног одбора у Српском
Семартону

VARO[ANI

ЉУБАВ ПРЕМА ПРОСВЕТАРСКОМ ПОЗИВУ
Људи представљају одлучујући чинилац у
свим доменима делатности, од
најједноставнијих, па до најсложенијих. Без
њих се не може ни замислити веома
значајан, осетљив и сложен образовноваспитни процес обликовања младог
нараштаја. Када то тврдимо мислимо на
професоре, учитеље, наставнике,
просветаре уопште. Они су ти који умеју да
пруже детету љубав, топлину и подршку у
свему, а уједно и да га образују и васпитају.
Шта би могло боље и уверљивије да
илуструје ове
тврдње, него
сама личност
једне наше
вредне,
надарене и
надахнуте
просветне
раднице. Реч је
о умировљеној
учитељици
Савети Петров,
која је четрдесет година са
пуно љубави и
надахнућа
радила у школи
свог родног
Дињаша, где су
је ђаци и
њихови
родитељи много
волели и ценили.
„Свој просветарски позив веома сам
волела и посветила сам му се и срцем и
душом. Радила сам у годинама диктатуре,
од 1955. године, па све до 1994. Морали
смо строго поштовати законе, али смо
максимално искористили права националних
мањина. Радили смо много да опстанемо.
Стално смо се усавршавали што се тиче
српског језика и на наставном плану. Са
пуно оптимизма и озбиљности, посетили смо
скоро сва српска села и места где се
предавало на српском језику, размењујући
искуства. Срећна сам што су још у животу
наши заслужни професори као госпођа
Зорида и господин Здравко Фенлачки,
господин Манојло Маша Голуб, госпођа
Гроздана Сабљић и госпођа Јелка Крстић“,
радо се присећа учитељица Савета.

У својих четрдесет година рада и то
само у Дињашу, извела је на пут много
генерација ђака. Како и сама каже „… била
сам захтевна, научила сам ђаке како да уче,
како да буду достојни људи. Имала сам
срећу да радим са добро спремним и
искреним колегама, овде бих напоменула,
најбољу колегиницу од другог разреда па
све до краја школовања и још петнаест
година у настави, Славку Јовин“.
„Било ми је тешко после смрти мог
супруга Александра Петрова, учитеља,
спортског и
културног
радника
Дињаша”, са
тугом се
присећа госпођа
Савета. Извели
смо на пут две
ћерке,
Драгославу и
Браниславу.
Обе су
завршиле
Хемијски
факултет и раде
у том домену.
Имам две
унуке,
Александру и
Кристину и
унука Штефана,
који воли спорт
као и његов покојни деда Алекса. Од годину
дана болест ме је натерала да напустим
свој Дињаш и дођем у Темишвар и постанем
варошанка. Ћерке ме стално посећују и о
мени брину“.
На питање шта сада ради, умировљена
учитељица каже: „Учим унучад српски језик,
чувам их кад је распуст и редовно пратим
збивања преко вашег листа. Пуно ме
посећује ближа родбина, бивши ученици,
моји Дињашани, редовно преко телефона
разговарам са сестром од тетке из Српског
Семартона, бившом учитељицом Славком
Мирјанић и могу рећи да не осећам самоћу,
али жалим за младост јер је пензија
„пословна смрт“. Волела сам и волим свој
учитељски позив и своје село“.
Горан Гога Пантин

br. 1288/31.10.2014.
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ХВАЛА ДОБРОТВОРИМА
Уз приложени списак са именима
дародаваца, добрим Србима и часним
верницима, сенпетарски парох,
протонамесник Пера Илијевић, још једном
изражава дубоку захвалност свима који су
допринели да наша
света богомоља,
Српска православна
црква у Великом
Сенпетру, после 150
година, поново засија у
пуном светлу, на понос
свих нас, а у славу
Бога нашега,
Благодаримо Господу
Богу што нам је
подарио снаге и
здравља, те у слози
окончасмо овај
племенити подухват,
који треба памтити.
Дародавци:
Драгомир Мојсић,
Емилка Аврамов,
Александар Силин,
Станомир Мирковић,
Милан Ђурић,
Добринка Колунџин,
Давид Пејић, Милан
Радић, Јован
Палинкаш, Мирјана Данић, Рајка Ђурић,
Мирна Степанов, Олга Драгић, Јованка
Лацић, Тима Лацић,
Богдан Петков,
Драгомир Петков,
Љубислав Петков,
Живко Ђурић,
Милорад Батањац,
Душан Ловренски,
Злата Јездић,
Љубица Радивој,
Душан Тошић,
Мирослав Лацић,
Љубица Невренчан,
Драгомир Данић,
Милован Данић,
Невенка Живанов,
Веља Живанов,
Велинка Милитару, Мика Вујић, Аница
Аврамов, Зака Аднађ, Алексија Лазаров,
Пера Илијевић, Радован Јованов, Екатерина
Јованов, Мирослав Јованов, Мара и Хорија
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Гуја, Живојин Беленцан, Душан Прокић,
Маринко Јанкић, Богдан Лалић, Драган
Здренков, Миливој Трифунски, Љубица и Ади
Онгерт, Милан Соринкић, Миланка Амарикај,
Даринка Петков, Миланка Мишић, Богица
Живанов, Миодраг
Вујчин, Лина Батањац,
Сима Радић, Савета
Драгомир, Истирка
Лазаров, Савета
Ловренски, Верица
Туркану, Анка Вујчин,
Живко Главан, Нова
Данић, Раду Јован,
Цветинка Соринкић,
Олга Петков, Лаза
Тошић, Станка
Марковић, Ивица Лацић,
Бата Мариш, Мима
Еремић, Дренка
Мутавски, Нада
Палинкаш, Милутин
Јездимир, Душан
Лазаров, Рајка Батањац,
Влада Еремић, Милан
Шешин, Љубичица
Ђурић, Љубица Боглеа,
Олга Видов, Иван и
Зорка Ловренски, Живко
Сабљић, Милутин
Сабљић, Слободан
Ђурић, Цветко Лацић, Сеја Петров, Милан
Петков, Драга Петков, Миланка Петков, Паја
Стојанов, Лаза
Беленцан, Ђура
Ђукић, Драган
Ђукић, Душица
Сабљић, Душица
Пепа, Миланка
Колунџин, Ђуђа
Братилов Колунџин,
Мерка и Нова
Ђурић, Лела Ђурић,
Слађан и Ружица
Батањац, Мира
Мојсић, Далибор
Вујчин, Душика
Колунџин, Иван
Ловренски, Милан
Аврамов, Даница Мариш, Драгомир Аврамов,
Живко Керпенишан, Љубица Мишић,
Мирослав Курмић.

INFO
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 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
br. 1288/31.10.2014.
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SATIRI^NA HRONIKA

случајем крме пореклом са Балкана, па да
знамо на чему смо...

О СУЗАНА, ЈА ВОЛИМ
ЏУДОКАНА...
Сузана Манчић је поводом рођендана
руског председника Владимира Путина,
почетком октобра месеца, одлучила да му

НАУЧНО ДОКАЗАНО –
ПИЈАНЦИ ДУЖЕ ЖИВЕ!
У научном свету је недавно урађена
студија о утицају алкохола на појединце и
друштвену заједницу. Испитавано је 1824
особе током двадесет година и доказало се
да пијанци живе дуже од људи који уопште
не користе алкохол. Наиме, научници тврде
да су депресија и стрес главни узроци
многих обољења и негативних психичких

отпева једну песму на интернету. И то на
енглеском - „Happy birthday, mister president“.
Они који су издржали да одгледају клип до
краја тврде да Руси имају легитиман разлог
да нас бомбардују.

ВЕПАР ПИВОПИЈА
Интернет медији јављају да је једна
разјарена дивља свиња украла 18 пива у
летњем одмаралишту, попила их, постала
агресивна и ушла у конфликт са домаћом
кравом. Још да су само додали да је којим
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стања, а особе које не пију много су
изложеније ризику од депресије. Тако да
имајте на уму: ако вас мучи анксиозност,
пре него што се обратите психијатру,
потражите сеоског казанџију.
Горан Мракић

MA[TARIJA
Тимеа Дражилов

ЊЕН ХОБИ СУ АВАНТУРЕ
Лепотица плаве косе и бистрих очију,
Тимеа Дражилов, ученица је другог разреда
Српске гимназије “Доситеј Обрадовић’’.
Похвалила нам се, не само да има осам и
по година, да је висока растом, већ и да је
старија од свог брата близанца за читав
један минут. Пошто
смо закључили да
млађа деца треба да
слушају и поштују
старију браћу и
сестре, Тимеа
одговара да у њеном
случају то, ипак, није
тачно. “Често испада
да ја њега слушам’’,
каже Тимеа
показујући на свог
брата Константина,
иначе, колегу из
разреда.
Тимеа је у други
разред дошла са
породицом из Вршца,
где је започела
школовање. “Била
сам прво у “Стерији’’,
па “Младости’’ у
Вршцу, а затим сам
дошла овде. Тамо је
јако лепо. Имамо
пуно пријатеља тамо.
У почетку ми је овде
било тешко јер нисам
имала пријатеље. Сада их имам много:
Ивану, Наташу, Мају, Исидору... Лепо се
дружимо. Играмо се на одморима разних
игара’’, објашњава Тимеа.
Ова мала девојчица је прави спортски
тип, а љубав према спорту има, како каже,
захваљујући мами. Од свих спортова
издвојила је пливање и скијање. Чим је
стигла из Вршца, није губила време и одмах
се уписала на пливање. О тренинзима каже:
“Прво радимо вежбе, а затим улазимо у
воду и пливамо. Прво пливамо са помоћним
даскама, а затим нам узму даске. Понекад
скачемо и ронимо до доле, где је јако
дубоко. Ја могу да пипнем дно и после се
брзо враћам горе. Сада сам у бољој групи и
пливам у средњој траци. Ишла сам већ и на

такмичење и освојила сам прво место и
медаљу. Тада је било пуно деце. Морали
смо да скочимо и брзо пливамо и све
претекнемо.’’
За скијање каже да јој је омиљени спорт
и да једва чека кад ће пасти снег у нади да
ће је родитељи и ове
године одвести на
планине. “Мама ме је
научила да скијам за
три дана и то овде у
Румунији на
планинама. Ишли смо
јако високо, али смо
се обукли дебело.
Ишли смо
телекабином. Било је
страшно, али се
нисам плашила.
Одозгоре се лепо
види све’’,
објашњава.
Као прави
спортиста авантуриста, обожава
путовања. О својим
авантурама каже: “С
родитељима правим
екскурзије. Свидела
ми се вожња
телекабином, а лепо
је било и у
Мађарској, где смо
посетили зоолошки
врт. Једном сам ушла и у кућу страве. Тамо,
ако ти вртиш педале на бициклу и скелет
вози. Били смо и у Црној Гори. Ишли смо и
на рингишпил са ланцима. Ту те врти
гравитација тако јако. Није ми било мука, јер
ја јако личим на тату. Он се не боји ничега.
Ипак се тада плашио да идем сама на
рингишпил, као да он иде, а не ја.’’
Тимеа је испричала још пуно анегдота са
својих путовања. И ону када је њихов
пријатељ Зоран видео медведа, који га је
огребао, а храбри пас Вучјак га спасао. И
како је тај исти Вучјак прескакао високе
препреке да би спасао скијаше из снега...
Питамо се, какве ли, само, авантуре
чекају Тимеу овог школског распуста?
Биљана Герман
br. 1288/31.10.2014.
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SPORT
ПАРНИ ВАЉАК СТАО У ЈАГОДИНИ
Фудбалери Партизана претрпели су први
пораз ове сезоне, након осам узастопних
победа. Кикс црно-белих у Јагодини
искористила је Војводина, која је победом
над Вождовцем избила на прво место.
Црвена звезда је након ремија на свом
терену са Вождовцем и пораза у вечитом
дербију од Партизана, тешко савладала
Доњи Срем голом са беле тачке.
Најубедљивију победу остварио је Чукарички
на Карабурми, а сва три бода освојили су
још Младост, Раднички из Ниша и Нови
Пазар. Без победника завршен је једино
дуел у Суботици између Спартака и Борца.
Резултати и стрелци 10. кола:
Раднички Н. – Раднички К. 1-0 (Ђилас 50‘)
ОФК – Чукарички 0-4 (Матић 27‘, 69‘, С.
Срнић 50‘, Бојић 88‘)
Младост – Рад 2-1 (Езе 28‘, Милуновић 68‘Родић 75‘)
Црвена звезда – Доњи Срем 1-0 (Печник
35‘ једанаестерац)
Јагодина – Партизан 1-0 (Јованчић 55‘)
Војводина – Вождовац 3-0 (Веселиновић
30‘ једанаестерац, Гаћиновић 36‘, Луковић
52‘)
Спартак – Борац 2-2 (Торбица 8‘
једанаестерац, Милић 56‘- Мутавџић 4‘,
Машовић 90‘)
Напредак – Нови Пазар 0-1 (Пауновић 56‘
аутогол)

Табела:
1. Војводина
10 8 1 1 22-7
2. Партизан
9 8 0 1 24-6
3. Ц. звезда
10 7 2 1 13-3
4. Чукарички
10 5 3 2 20-10
5. Нови Пазар
10 5 1 4 12-9
6. Младост
10 5 1 4 13-13
7. ОФК
9 4 3 2 14-13
8. Спартак
10 4 3 3
9-9
9. Рад
10 3 2 5 15-17
10. Јагодина
10 3 2 5 10-15
11. Доњи Срем
10 3 2 5 6-14
12. Борац
10 2 4 4 9-11
13. Раднички Н. 10 3 0 7 9-18
14. Напредак
10 1 4 5 7-12
15. Вождовац
10 2 1 7 7-19
16. Раднички К.
10 1 1 8 2-16
Парови 11. кола, које је на програму 1.
новембра, су:
Нови Пазар – Раднички Н.
Борац – Напредак
Вождовац – Спартак
Партизан – Војводина
Доњи Срем – Јагодина
Рад – Црвена звезда
Чукарички – Младост
Раднички К. – ОФК
Листа стрелаца:
7 голова: Јелић (Рад), Шкулетић
(Партизан), Веселиновић (Војводина)
6 голова: Лазовић (Партизан)

25
24
23
18
16
16
15
15
11
11
11
10
9
7
7
4

СЛЕДИ ДУЕЛ НЕПОБЕЂЕНИХ
После дужег времена ове сезоне, српски
клубови су остварили три победе. Након пет
одиграних кола у АБА лиги, Црвена звезда је
на челу табеле са максималним учинком,
баш као и Будућност са којим ће се састати
у следећем колу. Мега Визура је остварила
трећу победу убедљиво против Олимпије,
док је Партизан након три везана пораза
успео да прекине црну серију победом над
Металцем. Металац је једини српски
представник, који није до сада остварио
ниједну победу.
Резултати 5 кола:
Солнок – Левски
81-67
Крка – МЗТ Скопље
85-52
Мега Визура – Олимпија
85-66
Будућност – Цибона
101-79
Задар – Црвена звезда
63-79
Партизан – Металац
84-77
Цедевита – Игокеа
68-64
Табела:
1. Ц. звезда
5 5 0 418-324 10
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2. Будућност
5 5 0
3. Крка
5 4 1
4. Цедевита
5 3 2
5. Олимпија
5 3 2
6. Солнок
5 3 2
7. Мега Визура
5 3 2
8. Задар
5 2 3
9. МЗТ
5 2 3
10. Партизан
5 2 3
11. Игокеа
5 1 4
12. Цибона
5 1 4
13. Левски
5 1 4
14. Металац
5 0 5
Од 1. до 3. октобра у 6. колу
Левски – Крка
Олимпија – Металац
Игокеа – Партизан
Цибона – Солнок
МЗТ Скопље – Цедевита
Црвена звезда – Будућност
Мега Визура – Задар

424-346 10
375-313 9
356-337 8
380-363 8
324-312 8
432-426 8
351-364 7
362-400 7
316-357 7
313-322 6
374-428 6
370-433 6
314-384 5
састају се:

Припремио: Јадран Кланица

SPORT
Фудбал, Прва лига

ДРУГИ ПОРАЗ СТЕАУЕ
Лидер на табели (Стеауа) доживела је и
други пораз у овом првенству и то у Тргу
Мурешу. По 2 пораза имају још Тргу Муреш,
КФР Клуж, Динамо и Петролул.
Резултати 12. кола: Тргу Муреш – Стеауа
1-0, Галац – Медјаш 1-1, „У“ Клуж –
Вииторул 2-2, ФК Брашов – КСУ Крајова 2-3,
Чеахлау – Јаш 2-2, ФК Ботошањ – Рапид 30, Конкордија – КФР Клуж 1-1, Динамо – Тргу
Жиу 3-2, Астра Ђурђу – Петролул 0-0.
На табели води Стеауа са 28 б, а следи
КФР Клуж са 26 б.
Сусрети 13. кола: Стеауа – Динамо,
Медјаш – Универзитет Клуж, КСУ Крајова –
ФК Ботошањ, Астра – Чеахлау, Вииторул
Констанца – АСА Тргу Муреш, Петролул –
Оцелул Галац, КФР Клуж – ФК Брашов, Тргу
Жиу – Конкордија, Рапид – Јаш.
Фудбал, Друга лига

ПОЛИ КРЕНУО „АУТОПУТЕМ“
У суботу, 1. новембра, игра се последње
јесење коло у Другој серији. Лидер, Металул
Решица, је слободан, а кандидат за јесењег
првака, АКС Поли, игра на „Дан
Палтинишану“ са Слатином. У случају
победе темишварски друголигаш ће имати
бод више од Решице. Међутим, првенство
неће бити прекинуто и одиграће се још
неколико кола „пролећног дела“ ако
временски услови дозволе.
У минулом 10. колу постигнути су следећи
резултати: Панкота – АКС Поли 0-1, ФК
Карансебеш – Металул Решица 1-3, Слатина
– Сату Маре 2-1, Тарлуђен – ФК Бихор 1-0,
Кампина – Миовењ 3-1, Рамнику Валча је
била слободна.
Врх табеле
1. Металул Решица 10 7 2 1 15-8 23
2. АКС Поли Тем.
9 7 0 2 15-4 21
3. Кампина
9 4 3 2 14-11 15
Наредно коло: АКС Поли – Слатина,
Миовењ – Панкота, Р. Валча – Кампина, ФК
Бихор – ФК Карансебеш, Сату Маре –
Тарлуђен – Решица је слободна.

Фудбал, Трећа лига

ДАНАС ЈЕСЕЊИ ДЕРБИ:
ЂАРМАТА – БЕЧКЕРЕК
У 10. колу играће се данас, у Ђармати,
тимишки дерби између екипа са другог и
трећег места на табели. Победник ће ван
сваке сумње остати у трци за прво место,
али ни поражени тим неће бити без шансе.
Резултати 9. кола у IV серији: Вултури
Лугож – Вииторул Крајова 1-0, Мали
Бечкерек – Филијаш 3-1, Мотру – УТА БД 23, ФК Хунедоара – Себиш 0-2, Инеу –
Ђармата 0-2, Турчењ – Мехединц 2-0. Тргу
Жиу II је био слободан.
Врх табеле
1. Себиш
9 6 3 0 15-4 21
2. Ђармата
9 6 1 2 16-5 19
3. Бечкерек
8 5 3 0 23-5 18
Четврта Д лига

НИШТА НОВО
НА ТЕМИШВАРСКОМ
„ФРОНТУ“
Од 18 клубова Д лиге, 4 су из Темишвара.
У овом тренутку два клуба воде на табели и
један од њих ће сигурно бити шампион.
Преостала два клуба су у доњем делу
табеле и један ће сигурно напустити лигу.
Резултати 13. кола: Жомбољ – Ауто
Темишвар 6-1, КФР Темишвар – Гирода 1-5,
Шаг – Улбеч 2-0, Ђирок – Орцишоара 1-6,
Раковица – Фаџет 5-3, Стара Бешенова –
Машлок 0-2, АСУ Поли Темишвар – Велики
Семиклуш 3-0, Мурањ – Гатаја 3-1,
Думбравица – Рипенсија Темишвар 0-2.
На табели воде АСУ Поли са 37 б и
Рипенсија са 34 б. На последњем месту је
Ауто са 1 б.
Неколико сусрета 14. кола: Гатаја –
Семиклуш, Орцишоара – АСУ Поли, Улбеч –
Раковица, Рипенсија – КФР итд.
Припремио: Србољуб Мишковић
br. 1288/31.10.2014.
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SPORT
Међународни фудбал

ЕВРОПСКИ КУПОВИ У ЗНАКУ
ФАВОРИТА
Сваке године старт у Лигу шампиона и
Евролиги очекује се са посебним
интересовањем. Љубитељи фудбала широм
Европе очекују исход првих сусрета да би
потврдили своје претпоставке о фаворитима
који ће се на пролеће борити за освајање
трофеја.
Нећемо погрешити ако кажемо да ће
скоро исти клубови, као и минулих сезона,
остати у трци до финалног чина. Ту су, пре
свега, клубови из Шпаније, Немачке,
Енглеске, али изненађење могу приредити
поједини клубови из Португала, Италије,
Русије, можда Француске, Холандије или... ко
зна.
ЛИГА ЕВРОПСКИХ ШАМПИОНА
А група. Атлетико Мадрид – Малме 5-0,
Олимпијакос Пиреј – Јувентус Торино 1-0.
Табела: 1. Атлетико 6 б, 2. Олимпијакос 6
б, 3. Јувентус 3. б, 4. Малме 3 б.
Б група. Ливерпул – Реал Мадрид 0-3,
Лудогорец Разград – ФК Базел 1-0.
Табела: 1. Реал 9 б, 2. Лудогорец 3 б, 3.
Ливерпул 3 б, 4. ФК Базел 3 б.
Ц група. Бајер Леверкузен – Зенит Санкт
Петерсбург 2-0, АС Монако – Бенфика 0-0.
Табела: 1. Леверкузен 6 б, 2. Монако 5 б,
3. Зенит 4 б, 4. Бенфика 1 б.
Д група. Галатасарај – Борусија Дортмунд
0-4, Андерлехт – Арсенал 1-2.
Табела: 1. Дортмунд 9 б, 2. Арсенал 6 б,
3. Андерлехт 1 б, 4. Галатасарај 1 б.
Е група. АС Рома – Бајерн Минхен 1-7,
ЦСКА Москва – Манчестер сити 2-2.
Табела: 1. Бајерн 9 б, Рома 4 б, 3.
Манчестер сити 2 б, 4. ЦСКА Москва 1 б.
Ф група. Апоел Никозија – Парис Сент
Жермен 0-1, ФК Барселона – Ајакс
Амстердам 3-1.
Табела: 1. ПСЖ 7 б, 2. Барселона 6 б, 3.
Ајакс 2 б, 4. Апоел 1 б.
Г група. Челси Лондон – НК Марибор 6-0,
Шалке – Спортинг Лисабон 4-3.
Табела: 1. Челси 7 б, 2. Шалке 5 б, 3.
Марибор 2 б, 4. Спортинг 1 б.
Х група. Бате Борисов – Шахтјор Доњецк
0-7, ФК Порто – Атлетик Билбао 2-1.
Табела: 1. Ф. Порто 7 б, 2. Шахтјoр 5 б,
3. Бате 3 б, 4. Билбао 1 б.
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ЕВРОЛИГА
А група. Виљареал – ФК Цирих 4-1,
Борусија Менхенгладбах – Аполон Лимасол
5-0.
Табела: 1. Виљареал 7 б, 2. Борусија 6 б,
3. Аполон 3 б, 4. ФК Цирих 1 б.
Б група. Торино – ХЈК Хелсинки 2-0, Клуб
Бриж – ФК Копенхаген 1-1.
Табела: 1. Торино 7 б, 2. Бриж 5 б, 3.
Копенхаген 4 б, 4. Хелсинки 0 б.
Ц група. Тотенхам – Астерас 5-1,
Партизан Београд – Бешикташ 0-4.
Табела: 1. Тотенхам 5 б, 2. Бешикташ 5 б,
3. Астерас 4 б, 4. Партизан 1 б.
Група Д. ФК Салзбург – Динамо Загреб 42, Селтик Глазгов – Астра Ђурђу 2-1.
Табела: 1. Салзбург 7 б, 2. Селтик 7 б, 3.
Динамо 3 б, 4. Астра 0 б.
Е група. Есторил – Динамо Москва 1-2,
ПСВ Ајндховен – Панатинаикос 1-1.
Табела: 1. Динамо Москва 9 б, 2. ПСВ 4
б, 3. Есторил 3 б, 4. Панатинаикос 1 б.
Ф група. Интер Милано – Сент Етијен 00, Дњепар – Карабах 0-1.
Табела: 1. Интер 7 б, 2. Карабах 4 б, 3.
Сент Етијен 3 б, 4. Дњепар 1 б.
Г група. Стандард Лијеж – ФК Севиља 00, НК Ријека – Фајенорд 3-1.
Табела: 1. Севиља 5 б, 2. Стандард 4 б,
3. Ријека 4 б, 4. Фајенорд 3 б.
Х група. Лил – Евертон 0-0, ФК
Краснодар – Волсбург 2-4.
Табела: 1. Евертон 5 б, 2. Волсбург 4 б,
3. Лил 3 б, 4. Краснодар 2 б.
И група. Јанг Бојс Берна – Наполи 2-0,
Слован Братислава – Спарта Праг 0-3.
Табела: 1. Јанг Бојс 6 б, 2. Наполи 6 б, 3.
Спарта 6 б, 4. Слован 0 б.
Ж група. Стеауа – Рио Аве 2-1, Алборг –
Динамо Кијев 3-0.
Табела: 1. Стеауа 6 б, 2. Динамо 6 б, 3.
Алборг 6 б, 4. Рио Аве 0 б.
К група. Паок Солун – Фиорентина 0-1,
Динамо Минск – Гингамп 0-0.
Табела: 1. Фиорентина 9 б, 2. Гингамп 4
б, 3. Паок 3 б, 4. Динамо Минск 1 б.
Л група. Трабзонспор – Локерен 2-0,
Металист Харков – Легија Варшава 0-1.
Табела: 1. Легија 9 б, 2. Трабзонспор 6 б,
3. Локерен 3 б, 4. Харков 0 б.
Утакмице у обе лиге настављају се 4, 5.
и 6. новембра.
Припремио: Србољуб Мишковић

^ESTITKE

Дана 24. октобра 2014. године наши драги
родитељи
прота ВЛАДИМИР и РУЗМАРИНКА
МАРКОВИЋ
испунили су 55. година брака. Захваљујемо
Господу Богу што вас имамо, а вама за све
оно што сте учинили и чините за нас.
Много здравља и много година будите уз
нас, желе вам ваше ћерке Олга и Санда,
унуке Валентина и Јована, зетови Валентин
и Огњан.

Наш најлепши цвет

На дан 2. новембра,
наше пиле

ДЕНИС МАЈОР
из Темишвара

ДЕНИС МАЈОР
слави 11. рођендан.
Тим поводом, његови
најмилији, мама
Жељка и тата
Александар желе му:
Нашем благу
рођендан је,
Среће, здравља и
весеља,
Нек те прате у животу
Највећа је наша жеља.
Највише те ми волимо,
Дико наша најмилија,
Срце наше, душо наша,
Сунце наше које сија.
На многаја
Једанаест лепих ружа
љета!
У букету скупио си
Живео!
Све најскупље што имамо,
За нас сине само ти си.

2. новембра слави 11.
рођендан. Они који га
највише воле,
честитају му од срца
и желе:
Честитамо ти
рођендан једанаести,
Дочекао и рођендан
стоти.
Здравље, среће и
весеље,
Испуниле ти се све жеље.
Расти, расти, пиле наше драго,
Највеће на свету наше благо.
Сваки корак Господ да ти прати,
Сваку стопу да ти и позлати.
Сунце да ти сија, сваки дан,
Учи као до сад, буди паметан.
На многаја љета, живео!
Мама Жељка, тата Алекс, бака Златинка,
дека Аркадија и деда Александар.

Драги наш
ЂОРЂЕ ШТЕФАНУЦ
дипломирани инжењер за експлоатацију и прераду
петролеја у пензији
из Темишвара
5. новембар најлепши дан, славиш твој рођендан!
Ми, који те пуно волимо и поштујемо, из свег срца ти
честитамо и желимо да нам будеш жив и здрав, срећан и
радостан, да ти се испуне жеље и да си још дуго са нама, који
смо твоја породица: супруга Миљка, унуци Алиса, Весна и Сло,
Иринка и Живојин!
Живео на многаја љета!

br. 1288/31.10.2014.
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Драга наша

Наша најдража

СЛАЂАНА ИЛИН
из Чанада

АЛЕКСАНДРА
ГРУБАЧКИ
из Српског
Семартона

За твој 2. рођендан
желимо ти море
сунца у животу, да
будеш као и до сада,
увек са насмејане
стране света, и нека
ти Бог поклони
најлепше дарове
живота, да нам сваког
дана будеш радост у дому, да нам твојим
веселим ликом сунце у кућу доносиш, да
нам паметна, здрава и чила будеш, а
живот да те окружи свим лепотама овога
света.
Срећан рођендан ти желе, они који те
највише воле: сестра Наташа, мама
Златиборка и тата Слађан.
Наша драга унука
СЛАЂАНА ИЛИН
из Чанада
навршиће 2 године
1. новембра и тим
поводом мајка
Милена и деда
Жива даривају јој
препуну корпу
најлепших жеља, да
нам увек буде
насмејана и весела,
здрава и чила, да нам дане улепша
свакога јутра, да нам порасте као
најлепша ружа у башти, а живот нека јој
подари најлепшу ниску ђердана.

2. новембра
испуниће 15 година.
Уз срећан рођендан,
искрена порука:
Твојим осмехом
украсила си нам
живот, твојом
младошћу улепшала
си нам и јаву и сан. Остани у срцу она
добра и безбрижна девојчица која нам је
живот осветлила и улепшала дане са
пуно љубави. Желимо ти пуно здравља,
среће, радости и успеха на сваком
кораку! Пуно те волимо: тата Јовица,
мама Баби и мајка Нана.

Наш драги
БОБАН НИКОЛИЋ
2. новембра испуниће
24 године. Уз срећан
рођендан, нека ти се
оствари све што ће
те чинити срећним,
нека ти љубав буде
ослонац. Желимо ти
пуно здравља и
успеха, добрих људи
који умеју да у сваком
препознају и заволе
оно што је добро, а ти јеси такав и нека
тако и остане. Само пожели много, веруј
јако, од данас крени одлучније, чувај праве
пријатеље и увек буди насмејан.
Са пуно љубави, твоји најмилији.

Првог дана новембра
месеца, наша драга
синовица
СЛАЂАНА ИЛИН
из Чанада
испуниће 2 године.
У оку искра
а у срцу жар,
од Бога дата
као најлепши дар.
Дане безбрижног
детињства пуне
здравља, среће, радости и златних осмеха
желе јој: тетка Слађана и теча Жива.
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Са срећом
ЕУЂЕНУ
за 60. рођендан:
Кризантеме цвату
родом са Јапана,
Суза грожђа пени због твог рођендана!
На многаја љета!
Супруга Љубица.

OGLASI
РАДИО ТЕМИШВАР
Сваке недеље,
од 15.00 до 16.00 часова,
на 630 килохерца.
Уживо програм на српском језику
ЧЕСТИТКЕ, ЖЕЉЕ И ПОЗДРАВИ
Телефони:
0256.49.35.45; 0256.49.55.36;
0372.56.10.25; 0372.56.10.35.
Телефон за sms поруке:
0725.737.373.
Слушајте нас и на интернету, на
адреси:
www.radiotimisoara.ro

НАТАША СИЛИН
Велики Сенпетар

НИКОЛА БОГДАН СТЕФАНОВИЋ
Дивић

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).

br. 1288/31.10.2014.
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Са великим болом
у срцу и тугом у души
подсећамо да је прошло 40 најтежих дана
(2. новембра) од када
нас је оставила наша
драга и незаборављена мама и ташта

Са пуно бола и туге прошло је 6 недеља од када се преселио у царство небеско
наш драги и вољени
БАТА АЛЕКСАНДАР
СТОЈАНОВИЋ
из Радимне
а нама оставио велики бол и празнину у
нашим срцима. Ти си
волео живот, шалу и
сваком помогао, али
одједном нестао и оставио твоје које си
волео, а и био си вољен. Ти живиш и даље
у нашем срцу и живећеш док нас буде. Нека
ти Господ Бог подари спокојан сан.
Вечна ти слава и успомена!
Заувек ожалошћени: супруга Василика,
ћерке Миљана и Моника, зетови Кристи и
Габи и најдражи унуци Алекс и Стефан, које
је деда највише волео.

OGLASI

БУДИТЕ И ВИ ЧЛАН
СРПСКЕ ЧИТАОНИЦЕ

ВЕЛИНКА ДРАГАНОВ
(ЛИНКА)
рођена Ројков
из Темишвара
родом из Дињаша
Све је у свету пролазно, али заборав губитка родитеља - никада. Благослов је био
имати тебе за родитеља. Бол није у времену
и речима, већ у нашим срцима. Дани
пролазе а у нашим срцима и даље живеће
твоја
доброта,
родитељска
љубав,
племенити лик који ће нас заувек пратити.
Вечно ће те волети и чувати успомену на тебе, твоја ћерка јединица Љиљана и зет Срђан.
Парастос ће се одржати у недељу 2. новембра, у Српској саборној цркви у Темишвару - Граду у 11.00 часова.
Лака јој црна земља и Бог да прими њену
душу у царство небеско.

Тужан и болан дан,
незаборављен, када је пре
20 година преминуо наш
драги супруг, отац и деда
ЖИВА ПОПОВ

У дворишту Српске куће (Трг
уједињења бр. 5), у некадашњој
учионици где је школу учио Милош
Црњански, чија биста стоји баш код
улаза у читаоницу, налази се Српска
читаоница.
Ту ће вас дочекати библиотекар Ђока
Стојанов сваког понедељка и среде од
11.00 до 19.00 часова, као и уторком,
четвртком, петком од 9.00 до 17.00
часова. Суботом и недељом Читаоница
не ради.
Очекују вас преко 17.500 књига
претежно на српском језику, преводи
страних и румунских писаца, али и
књиге Издаваштва ССР.
Корисна је информација знати да
можете на лицу места консултовати
стару штампу, речнике и
енциклопедије.

Много је доброте и родитељске
љубави отишло са
њим, а бол и туга остају у
нашим срцима.
Тугују: супруга Нада, ћерка Споменка, син
Драгослав, зет Владимир, снаја Симона и
најдражи унук Дарко.

Поштовани читаоци!
Цене читуља и честитки су:
0,10 леја/реч
Фотографија (мала): 1 леј
Фотографија (велика): 2 леја
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Са болом у души подсећамо да пролазе
шест, односно две године од када су преминули наши драги

У нежном сећању чувам успомену на драге
родитеље, који су преминули пре 6, односно
2 године

МИЛИЦА и МИОДРАГ ВУКСАНОВИЋ
из Ланговета

МИЛИЦА и МИОДРАГ ВУКСАНОВИЋ
из Ланговета

Великим срцем, племенитом душом, поштеним животом и великом вредношћу заслужили сте вечно сећање, незаборав и бескрајну љубав. Никада вас нећемо заборавити,
јер су ваша снага и ваш дух мера нашег памћења и трајања.
Заувек ожалошћени: сестра Јаворка и зет
Златибор.

Недостајете ми да се радујете мојој срећи. Недостајете ми да ме тешите кад сам тужан и сам. Недостајете ми да ме храбрите
кад сам несигуран. И да ме хвалите у инат
свему. Недостајете ми да створим још једну
успомену. А највише ми недостају ваша родитељска љубав, подршка и ослонац.
Заувек ожалошћени син Сава.

За нама и у нама су шест, односно две годинe несмањеног бола откако су преминули
наши драги

Пролазе 6, односно 2 године од када смо
изгубили наше драге

МИЛИЦА и МИОДРАГ ВУКСАНОВИЋ
из Ланговета
Туга, као да је прошао само тренутак...
Љубав, као да сте још увек ту... Бол остаје
заувек... Свуда вас има и у свему сте са нама, нема вас тамо где нам највише недостајете, у животу.
Чувају успомену: синовице Тања и Весна
са породицама.

МИЛИЦУ и МИОДРАГА ВУКСАНОВИЋА
из Ланговета
Живите кроз најлепше успомене и незаборавне тренутке када смо сви били заједно.
Знали сте колико вас волимо и поштујемо али
никада нећете знати са коликом тугом живимо
без вас.
Са поносом вас вечно чувају: отац Радољуб
и сестра Оливера са породицом.
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Пролазе 4 и по године и дуге ноћи, родитељска туга не може проћи, мајчина и очева срећа, понос и нада у
вечној кући почива сада
ЗЛАТОМИР БОГДАН
из Темишвара
Престали смо да се
радујемо свако новом
дану сваком изласку и
заласку сунца јер је
живот бескрајно тужан
без тебе, сине једини. Како да се радујемо
30. октобру и твом 47. рођендану кад ти ниси са нама. Тога дана ћемо хладни мермер
сузама залити и цвећем окитити, анђели и
звезде са неба нашу тугу ће ти пренети.
Отишао си кад је требало да живиш најлепше године свог живота... Живот нестаје у
тренутку, а сећање остаје заувек. Време које
пролази никад неће донети заборав нама
који те волимо.
Кад смо те имали - имали смо све: срећу,
пуну кућу радости и наде, били поносни на
тебе. Изгубили смо те, никада те заборавити
и преболети нећемо.
Заувек ожалошћени: тата Милан, мама
Видица и ћерка Златица.

На дан 2. новембра
навршавају се 4 тужне
гoдине од када је преминула наша драга
ЕКАТЕРИНА ПАНИН
из Кливленда,
Америка
родом из
Темишвара
Успомена на њу остаће заувек у нашим
срцима и највеће јој
хвала за све што је
учинила за нас.
Никада је нећемо заборавити: брат Сердија, снаја Латинка, синовице Каја и Анђелија
са породицама.

Поштовани читаоци!
Подсећамо Вас
да читуље и мале огласе можете доставити
у секретаријату редакције до среде у 12.00
часова.
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Тужно и болно сећање на 2. новембар,
када је пре 4 године
преминуо мој драги супруг
ЖИВА ВЕСЕЛИНОВ
родом из Дињаша
Не могу ти описати
колико боли та тишина
без твог гласа, и како
су сузе хладне када
нема твоје топле руке
да их обрише. Јер нико
није волео живот као ти, нико није пружао
толико доброте, племенитости, разумевања
и подршке, нико није волео породицу као
што је волело твоје срце, и нико није имао
бољег супруга као што сам ја имала.
Док тихо корачаш стазама вечности, живиш и трајеш као најдивније сећање у мом
срцу. Време није лек већ неми сведок моје
туге и жалости што ниси са мном.
Заувек ожалошћена супруга Радосна.
Данас, 31. октобра, обележићемо 20. годишњицу
од када је преминуо наш
драги
БОЖИДАР ПЕТРОВИЋ
из Радимне
Живиш кроз најлепше
успомене и незаборавне
тренутке када смо сви били
заједно. 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.
Његови најмилији.

Последњи поздрав драгом
ЧЕДОМИРУ ГИГИЋУ БАТИКИ
родом из Фења
који је изненада преминуо у
60. години живота. Људи живе
онолико колико их се сећамо,
па ће тако и наш драги покојник
остати и даље са нама, као човек којег смо
сви поштовали због његове човечности и
доброте. Изражавамо своје велико жаљење и
саучествујемо у превеликом болу целе породице. Вечна му слава и успомeна!
Породице Петров и Весић.

