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V E S T I
КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ШТАМПУ
ПОВОДОМ „ДАНА СРПСКЕ
КУЛТУРЕ“
У главној сали Општине града Темишвара,
у присуству градоначелника Николаја Робуа,

којем ће учествовати ђаци Српске гимназије,
док ће се од 15 часова одржати
стонотениски турнир за сениоре. Позивају се
сви љубитељи ове игре - упис је бесплатан,
а награде и пехаре за најбоље такмичаре
обезбедила је наша кровна организација.
М.Т.

„ЛЕТЕЋИ
ХОЛАНЂАНИН“
У ТЕМИШВАРУ
У недељу, 2. новембра,
Темишварци су могли
уживати у опери „Летећи
Холанђанин“ Београдског
народног позоришта.
Режију ове прослављене
опере потписује Дејан
Миладиновић, под
диригентском палицом Ане
Зоране Брајовић.
Дистрибуција београдског
била је одржана у уторак, 4.
новембра, конференција за
штампу поводом
манифестације „Дани српске
културе“. Присутним
новинарима су се обратили
Лазар Манојловић, генерални
конзул Републике Србије у
Темишвару и Огњан Крстић,
председник Савеза Срба у
Румунији. Они су укратко
представили предстојећа
културна збивања, док је
председник Општине
изразио наклоност према
активностима ССР и
Генералног конзулата. Г.М.

ТУРНИР “НАШЕ РЕЧИ”
У СТОНОМ ТЕНИСУ
У суботу, 8. новембра у темишварској
Грађевинској гимназији, поред Српске
гимназије „Доситеј Обрадовић“, одржаће се
Турнир “Наше речи” у стоном тенису у
организацији Савеза Срба у Румунији и
спортских радника Георгеа Фикла и Тоше
Цоцина. Са почетком у 13 часова у
Спортској сали Грађевинске гимназије
заказан је почетак јуниорског такмичења, на
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позоришта окупила је солисте: Миодрага
Јовановића, Ану Рупчић Петровић, Дејана
Максимовића, Ненада Јаковљевића,
Дубравку Филиповић и Данила Стошића.
Ова романтична опера Рихарда Вагнера
доживела је своју премијеру 2. јануара 1843.
у Дрездену, а од тада се редовно изводи на
великим светским сценама.
Темишварци су имали прилику да је виде
и слушају у извођењу београдских врсних
солиста, у оквиру Фестивала „Музички
Темишвар“. Љ.П.С.

KO BI REKO

А ВИ, КАКО СТЕ?
Пише:
Љубинка
Перинац
Станков

Добррро – цвокоћем и одговарам кроз зубе, а пса брже боље
повучем за узицу, не би ли се што пре удаљили. Онако сањива и
мрзовољна, најмање сам спремна да слушам оно што знам да
следи - време пензионерског „спорта и разоноде“, тј. кампањско
лобирање за свог кандидата и наравно, пакет аранжман пљувања
по кандидатима противничке странке

Рано јутро, пола шест, сваког јутра... не
путујем као Милена из песме, али зато у то
време изводим пса у шетњу, или пас изводи
мене. То још тачно нисмо установили.
Уз олакшавајућу околност непопијене прве
кафе, изигравам пингвина, промрзлог,
најеженог и недружељубивог Мргуда.
Из зграде излази комшија, пензионер.
Кратки штофани капут,
знао је и за боља
времена, карирани шал
преклопљен је пажљиво,
као чвор на кравати. На
глави носи црвени
качкет, од оних
уловљених по
предизборним кесама са
уљем и шећером. Качкет
је летњи, платнени, али
не мари... Избори су. Тек
је први круг.
Шта ће он тако рано?
Па не да му жена да
пуши у кући, и ето,
мора, иако још није
свануло.
- Оооо, љубим руке! Како сте
комшинице?
- Добррро – цвокоћем и одговарам кроз
зубе, а пса брже боље повучем за узицу, не
би ли се што пре удаљили. Онако сањива и
мрзовољна, најмање сам спремна да
слушам оно што знам да следи - време
пензионерског „спорта и разоноде“, тј.
кампањско лобирање за свог кандидата и
наравно, пакет аранжман пљувања по
кандидатима противничке странке.
Пресреће га комшиница са првог спрата и
носи ведрo пунo ђубрета.
- Ооо, пунo ведрo! Идем данас да
уплатим лото.
И док ми се комшија одушевљава што га
жена није пресрела „празним“, ја зађем за
ћошак зграде, и дубоко удахнем ваздух,
задовољна што сам избегла „предавање“.

Што ли сам одговорила да сам добро?
Колико онај који вас нешто пита очекује
икакав одговор од вас? Да ли је то ствар
пристојности?
Ето, пробајте, па се уверите сами.
Као прво, реагујте умерено – реалистички
по следећем обрасцу:
- Како си?
- Онако.
- Хајде. Па није ваљда
тако црно?
Или...
- Нека, нека. Биће
горе.
Или...
- Ма дај, не зезај.
Супер ти је. Видим ја.
Онда крените
радикалније, па на исто
питање одговорите:
- Лоше.
Ту ће као прво кренути
разрада тематике. Ваши
ће познаници од тог
„лошег“ снимити
сопствени филм, па се немојте чудити ако о
себи будете чули занимљиве новости.
Сазнаћете тако да сте тешко болесни,
разводите се, остали сте без посла и
сигурно нећете дочекати зимске празнике на
ногама. Све то уз додатак придева
„сииирооома!“
Као друго, нека вас не изненаде и овакви
одговори:
- Само тако, само тако!
- Е...Сууупер.
Тако реагују познаници који врше
фотосинтезу док постављају питања, и по
обичају слушају само себе.
Разданило се, гризе ме савест због свега
што око мене измиче природном реаговању? А
лепо васпитање? А пажња према ближњем? А
шта са правом на одбрамбени систем против
смора? Него, кад већ свашта питам:
- А Ви, како сте?
br. 1289/7.11.2014.
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Две деценије од смрти Милана Младеновића:
Као да је било данас
РОК уметник, југословенски музичар,
композитор, гитариста и певач Милан
Младеновић, преминуо је на данашњи дан
пре 20 година. Стварајући, свирајући и
певајући у групама „Лимуново дрво“, „Шарло
Акробата“, ЕКВ, оставио је неизбрисив траг
на културној сцени бивше СФРЈ.
Милан је рођен 21. септембра 1958. у
Загребу, одрастао је у Сарајеву, а највећи
део живота провео је у
Београду. Његова
„Екатарина Друга“, а
потом и ЕКВ, коју је
оформио 1982. по
много чему је изузетна
појава на домаћој рок
сцени. Ниједна група
пре ни после ЕКВ, није
успела да придобије
толику већину, а да јој
се, притом, ничим није
додворавала, ни
подилажењем, ни
понижавањем.
Композиције ЕКВ
јединствен су пример
на овдашњој сцени, посебно што се не може
оспорити чињеница да Миланови текстови
једнако добро функционишу и као „слова на
папиру“. Његова примењена поезија вратила
је значај речима.
- Речи губе значење у односу на оног ко
их изговара, тако да се многе ствари
тренутно не могу објаснити речима него
само срцем - причао је Милан 1993. - Има
много људи који се појављују у медијима,
политичари, разни културни радници,
професори, чланови САНУ, који су врло
вешти с речима и могу да направе такав
утисак као да говоре истину. Постоји много
ствари које можеш да докажеш речима, а
које једноставно нису истините. Верујем да
људи могу да осете шта је лаж, а шта
истина, без неког образложења речима.
Неке ствари могу много једноставније да се
осете него објасне. Али, то људи не знају,
ови верују у речи, то је проблем. Треба више
веровати свом срцу него речима.
Младеновић је свирао другачију музику,
коју није било лако сврстати овде или онде.
За 10 година рада, ЕКВ је објавила седам
албума, а свеопшту еуфорију изазвали су
1989. са плочом „Само пар година за нас“,
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мада се њихова трећа плоча „С ветром уз
лице“ из 1986. са класицима „Ти си сав мој
бол“, „Буди сам на улици“, „Стваран свет
око мене“, „Новац у рукама“ и „Као да је
било некад“, сматра преломном у каријери
ЕКВ.
- То су биле праве песме, обичне по
звуку и аранжманима, али прогресивне описао их је Милан. - Успели смо да
овладамо неким
својим језиком, којим
смо могли да се
изразимо на начин на
који раније нисмо
могли. Постали смо
прецизнији. Кроз
осамдесете се
провлачила нека
злокобна нит, као да
ће нешто страшно
донети на крају. И
донела је. Људи су
једни другима
потезали нерве до
крајњих граница. Ти
нерви су сада пукли и
ишибали све око себе.
По Милану, ЕКВ је била мала група горких
људи, која је пропустила много ствари у
животу и делимично је крива због тога, а
делимично није. ЕКВ је живела потпуно
истим животом којим је крајем осамдесетих
живело веома много људи у Југославији и,
на неки начин, говорили су оно што је
њихова генерација желела да каже. Ипак,
идеја о Милану као гласноговорнику
генерације, била је ближа свима осим њему.
Све до албума „Дум дум“ одбијао је да се
бави било чим - осим музиком. Није желео
да буде вођа и одговоран за било шта.
Осим за своје песме.
Милан је отишао 5. новембра 1994. у 36.
години, од рака панкреаса. Сахрањен је на
београдском Новом гробљу. Њему у част
плато испред Дома омладине носи име
Милана Младеновића, као и улице у Земун
Пољу, Подгорици и Загребу. Одређени број
студената Филозофског и ФПН одлучио је да
се у својим дипломским, или научним
радовима бави темама које су везане за
рокенрол културу бивше Југославије,
стваралаштво Милана Младеновића и
састава ЕКВ.

[TA [TAMPA [TAMPA
И козе одлазе
Један од симбола другог по
величини Националног парка у
Румунији, смештеног у
планинама Роднеј, црна коза,
полако нестаје. Од јесени до
пролећа од 111 коза остала је
још 81. Иако власти за „мањак“
ових посебних животиња криве
ловокрадице, шумари нису

успели да ухвате ниједног
изгредника. Сходно
стручњацима, у Румунији живе
између 6.000 и 8.000 црних
коза, али ако се за очување
њиховог хабитата ништа не
предузме и ловокрадицама не
стане на пут, прети им
нестанак.

Напредује пут ка Србији
Иако је ових дана
прилично хладно, на
бициклистичкој стази која ће
спојити Темишвар са
Србијом, се интензивно ради.
До сада су асфалтирана 22
км, радови на осталих 15 ће
се наставити следећих
седмица, док је инаугурација
планирана за март наредне
године. Али, постоји један
проблем. Иако је стаза намењена једино бициклистима, њена
ширина дозвољава да се њоме крећу и скутери, мотори, па чак
и аутомобили. Како се не би апеловало једино на васпитање и
разумевање грађана, који често „отказују“, власти су одлучиле
да прекршиоце озбиљније новчано казне. А суме су заиста
импресивне, крећући се између 6.500 и 7.000 рона.

Гласао за Цепеша
Један становник
тимишке жупаније је
на председничким
изборима испод имена
осталих конкурената
нацртао правоугаоник,
у њему написао име
некадашњег владара
Влада Цепеша, и ту
ставио свој печат.
Нажалост, закаснио је
за неких петсто и по
година.

Превео и приредио: Горан Мишковић

ВРЕМЕПЛОВ
Омладина
Темишвара у Соки
У недељу 18. августа
српска омладина из
Темишвара ће
гостовати у Соки, где
ће се поподне одиграти
фудбалска утакмица, а
увече ће гости
приредити културноуметнички програм.
15. август 1946.

Педагошки кружок
учитеља
Половином октобра у
Српском Семартону је
одржан педагошки
кружок учитеља
тимишке жупаније који
раде у школама и
одељењима са
наставом на
српскохрватском језику.
2. новембар 1985.

Принц Александар
у Темишвару
У суботу на
Темишварски
аеродром слетео је
приватни авион
принца Александра
Карађорђевића, који је
на путу за Београд
предвидео и састанак
са представницима
српске заједнице у
Темишвару.
3. јун 1992.
br. 1289/7.11.2014.
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INTERVJU
Милош М. ЂОРЂЕВИЋ
историчар књижевности и културе
Лична карта:
Година и место рођења:
1954, Косово и Метохија
Радио као новинар и професор, директор
Института за српску културу у Приштини,
водио је пројекат „Историјске и
националне основе духовне и материјалне
културе српског народа на Косову и
Метохији“
Тренутна функција: професор на Високој
школи струковних студија за васпитаче у
Вршцу, држао предавања на више
европских факултета.
Објављена дела: 25 књига поезије, из
историје српске књижевности и културе.
Добитник Вукове награде.

ТРЕБА ЧИТАТИ САМО ВЕЛИКЕ ПИСЦЕ
• Треба схватити да заиста постоји један поредак вредности • Мој утисак је
да би рад Срба у Румунији могао бити образац или путоказ и осталим
срединама српске дијаспоре • Колико је Темишвар данас мој? Онолико
колико знам Србе који овде живе •
• Позвани сте, господине Ђорђевићу,
као учесник међународног научног скупа
„Материјална и духовна култура Срба у
мултиетничким срединама и периферним
областима“. Колико сте пута до сада
долазили у Румунију?
Ово ми је трећи пут. Доводио сам први
пут, 2000. године, српске писце с Косова и
Метохије, а пре годину дана сам одржао
предавање о темишварским студентима и
гимназијалцима.

критичара, историчаре књижевности као што
су Мирослав Егерић, Радомир Ивановић,
Предраг Палавестра и други.

• Како се Ви бавите и књижевношћу?
Да. Бавим се историјом српске
књижевности и културе. Објавио сам до сада
више књига. Моје начело је да треба читати
само велике писце и само о великим
писцима писати. Примера ради, у мом
пројекту „Стваралачки дух и аналитички чин“,
који има пет томова, разматрам дела и
мисли Његоша, Андрића, Меше Селимовића,
Бранка Ћопића, Стевана Раичковића и
других великих српских писаца, а од

• Да би неко постао велики писац,
треба ваљда однекуд да почне, зар не?
Тачно. Трудио сам се да помогнем и
почетницима. Кроз мој стан су
продефиловали многи који су почињали. У
мојим рецензијама су били заступљени и
почетници. Данас сам управо погледао један
ваш зборник и закључио да неки момци и
девојке нису прошли кроз праве руке. Да
бисте се подигли, да бисте порасли,
учитељи морају да вам буду значајни. И
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• Шта онда бива са мањим писцима,
онима који нису стекли име?
Мање писце треба оставити мањим
критичарима. То је говорио професор Вук
Филиповић: „Читајте само велике писце и
само о њима пишите“. Нема се времена за
остале.

INTERVJU
додао бих – праведни, зналци и одговорни.
Млади писци се често обраћају знаменитим
људима за помоћ, ови им не одговоре
озбиљно, тако да остају са проблемима и
заблудама.
Сећам се, када сам почео да пишем
поезију, имао сам срећу да моје рукописе
узме у руке озбиљан човек, који је од
педесет стихова оставио десет. Био је то
Александар Деспотовић. Он ме је једном
заувек научио како да пишем, а ја сам то
начело примењивао, помажући другима.
Нажалост, наша критика је опортунистичка.
Нико не жели да му се каже да не изгледа
лепо или да не пише добро. Треба схватити
да заиста постоји један поредак вредности.
• Андрић је говорио да се суштина
писања састоји у брисању.
Тако је. Андрић је припадао уском кругу
људи, који није хтео ни ово о чему ми
причамо да објашњава. Он је тврдио, и у
томе није био усамљен, да треба дело да
говори, а не писац. Проблем је што многи
писци раде за своје дело и направе у свом
времену вредност или слику вредности.
Међутим, дође време када дело не
ради за њих и пропадне, како је
јасно приметила и означила
Исидора Секулић.
• Који су Ваши утисци са
скупа на којем
учествујете?
Први утисак је да једна
мала дружина наших људи
овде ради много више него
што је то објективно могуће.
Мислим на професоре Миљу
Радана, Славомира
Гвозденовића и њихове млађе
сараднике, па и саме
студенте. Други утисак ми
је да би рад Савеза Срба
у Румунији, који води
председник Огњан, могао
бити образац или
путоказ и осталим
срединама српске
дијаспоре, како и шта
треба да раде за себе
и одбрану културног и
националног
идентитета, док још
могу да раде све оно
што треба у том
смислу.

• Који сте рад Ви представили?
Мој рад се зове „Национални и
стваралачки простор Славомира
Гвозденовића (Искушења и одбрана
културног идентитета)“ и посвећен је делу и
личности овог песника и културног и
националног подвижника.
Он брани идентитет српског народа у
језику и пракси – и као културни и политички
делатник. Гвозденовић заиста припада кругу
најзнаменитијих Срба у дијаспори. Матија
Бећковић је, с правом, рекао: „Када поменеш
Србе у Румунији, помислиш на Славомира
Гвозденовића“.
Покушао сам да покажем да начин на који
он мисли о својој матичној земљи је бољи и
позитивнији него код оних који у њој живе.
Његове песме су инспирисане епиком,
свесловенском културом, руском поезијом и
знаменитим јунацима српске историје, али и
постмодернизмом. Достојевски је у том
смислу узорно говорио: „Када сам са Грком,
ја сам Грк; када сам са Немцем, ја сам
Немац; када сам са Французем, ја сам
Француз; али управо тада сам највише Рус“.
Слично је певао и српски песник Алекса
Шантић: „И свугда где је српска душа која,
тамо је мени отаџбина моја, мој дом и моје
огњиште“.
То је речено на крају 19. века, али
Шантићева мисао је имала толико
пророчанског у себи! Нажалост, није
имао ко да је прочита и примени. То
нам показују српски порази с краја
прошлог века. Запитајмо се, на пример,
колико је Темишвар данас мој? Он је
мој онолико колико знам вас,
Славомира и остале Србе који овде
живе и раде. То ми нисмо схватили,
него смо применили принцип „једна
држава, једна граница“, тако да
смо остали без етничких
простора и доброг дела
народа, њиховог духа и
материјалне моћи.
• На чему тренутно
радите?
Припремам књигу
о Андрићу. И она ће
се управо тако и
звати: „Књига о
Aндрићу“. Биће скуп
огледа и студија,
који обухватају
највећи део његовог
стваралаштва.
Горан Мракић
br. 1289/7.11.2014.
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НА 58. САЈМУ КЊИГА У БЕОГРАДУ
Прошлог четвртка, 30. октобра, група
српских писаца и просветних радника из
Румуније боравила је у Београду на
Међународном сајму књига. Био је ово 58.
Сајам, један од најзначајнијих и највећих у
Европи - по мишљењу многих, чак други по
величини, после Сајма књига у Франкфурту.
Наша посета Сајму поклопила се са
школским даном, тако да је то била највећа
гужва у последњих неколико година, када
смо буквално милели међу штандовима. У
Србији постоји лепа традиција Школског
дана на Сајму књига када се, малтене, све
школе из Београда и околине сјате на Сајам.
За разлику од Румуније, где међу ђацима те
традиције нема, у Србији књига још увек
децу интересује. А, Богами и оне старије.
Регистровано је 164.606 посетилаца, број
учесника био је 971 (излагач, суизлагач или
заступљене фирме), од тога 483 директна
излагача - 406 домаћих и 77 иностраних (из
Кине, Велике Британије, Француске,
Немачке, Аустрије, Шпаније, Јапана, Индије,
Русије, Белорусије, Анголе, Холандије, Грчке,
Ирана, Македоније, Хрватске, Албаније,
Босне и Херцеговине и Црне Горе), на
30.512 метра квадратних изложбеног
простора.
Сајам је био и остао прилика да се
дружиш не само са књигом, већ да
сусретнеш омиљене ауторе и драге
пријатеље.
Доказ таквог једног пријатељства и
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дружења јесте и наш домаћин, Миодраг
Јакшић, директор издавачке куће Арте на
чијем смо штанду гостовали и где смо
имали промоцију књига и издаваштва Савеза
Срба у Румунији.
О нама и нашем стваралаштву говорио је
домаћин, Миодраг Јакшић, затим и Радомир
Андрић, председник Удружења књижевника
Србије. Са нама је била и Јованка
Стојчиновић, председница Удружења
књижевника Српске, али и Адам Пуслојић,
Александар Чотрић и други.
Славомир Гвозденовић је укратко
представио најзначајнија и најновија издања
Савеза Срба, што књига, што периодике,
док је неколико присутних писаца књижевну
активност илустровало понеком својом
песмом.
Ипак, немогуће је било не приметити на
Сајму тенденциозну комерцијализацију.
Највећи и најлепши штандови били су
посвећени „рејтинг“ књигама, водвиљским
ауторима, познатим водитељкама,
певачицама и разним другим
широкотиражним ауторима, који су, нажалост
засенили праве вредности. Али, то је
тенденција данашњице. Против ветра тешко
је, чак и међу књигама. Па ипак, свака
књига нађе свога читаоца, била она
комерцијална или драгуљ високе
књижевности, на сајму се могла купити. И...
чак и прочитати.
Љубинка Перинац Станков

OD PETKA DO PETKA
СРПСКЕ ИГРЕ МАЛИШАНА
У БУКУРЕШТУ

На овом скупу Савез Срба у Румунији је
представљао г. Љубомир Степанов, који је
изложио тему „Арадска тврђава – логор за

Како сазнајемо од Борислава
Велимировића, председника МО ССР у
Букурешту, Државни вртић бр. 138, Сектор 2,
похађа само једно дете српске
националности, али су захваљујући
ентузијазму васпитачице, госпође Елене
Крецу, на недавно одржаном Фестивалу
дечије песме учествовали са осморо
малишана узраста до 6 година, и играли уз
српску музику, односно песму Снежане
Ђуришић “Куће мале, кречене у бело”.
Малишани су успешно извели своје игре и
на крају извођења доживели овације публике
присутне у Поливалентној спортској сали у

депортоване Србе током Првог светског
рата”.
Ово излагање је побудило интересовање
међу присутним историчарима. Љ.С.

СУСРЕТ У ШКОЛИ
У БЕЛОБРЕШКИ
Букурешту, која је била један од
организатора и домаћин фестивала.
Васпитачице планирају да исти наступ
деца изведу на фестивалу До-Ре-Ми, који се
одржава од 27. до 30. новембра ове године
у Букурешту у Карфур Гранд Арени. Љ.П.С.

МЕЂУНАРОДНА
КОНФЕРЕНЦИЈА ПОВОДОМ
ОБЕЛЕЖАВАЊА 100
ГОДИНА ВЕЛИКОГ РАТА
Прошле седмице, 29. и 30. октобра 2014.
године, у Новом Саду у организацији Архива
Војводине одржана је Међународна
конференција под насловом „Време –
сећање – идентитет – архив“ уз учешће
педесетак референата из Србије и околних
земаља.

Прошлог петка је Славомир Гвозденовић
посетио белобрешчанску школу „Борислав
Крстић“. Некад на гласу, међу првима у
Караш-Северину, данас једина наша српска
осмолетка на селу, једва броји двадесетак
ђака, са предшколском наставом, првим и
другим циклусом заједно.
Уз пригодне поклоне ђацима, посланик је
поразговарао и са наставницима,
подвукавши да Савез и Савезов посланик
пружају подршку за опстанак школе која је
задужила бројне угледне Србе и чијом
заслугом Белобрешка је данас у самом врху
по факултетски образованим кадровима, што
нам у Румунији али и у српској дијаспори
служи на част. То је и обавеза више да је и
малобројну сачувамо, чекајући нека боља
времена за образовање на матерњем језику.
Г.С.
br. 1289/7.11.2014.
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ДОСИТЕЈЕВИ БАЛСКИ ПАЧИЋИ
Засигурно један од најочекиванијих
тренутака у животу деветоразредаша Српске
гимназије „Доситеј Обрадовић“, Бал пачића
представља пружену прилику да себе и
своје врлине прикажу у правом светлу.
Прошлог четвртка, 30. новембра у
темишварском кафићу „Ату кафе Паб“, с
почетком у 19.00 часова, почело је
дугоочекивано такмичење. Цуре и дечаци,
ученици наше Српске гимназије, чије су
разредне старешине Саша Малимарков и
Јасена Егед, обукли су најбоље хаљине и
одела покушавши да докажу жирију да су
баш они ти који заслужују награду.
Водитељке програма, ученице дванаестог
разреда, Милица Петровић и Гордана Ракић,
су на почетку поздравиле пачиће и публику
и у уводном говору истакле да имају част да
у својству организатора, „угосте све
пријатеље поводом ове манифестације
забавног карактера, где се бирају Мис и
Мистер године“. За ову свечану прилику
пажљиво је одабран жири сачињен од
директора Српске гимназије „Доситеј
Обрадовић“, Јадрана Кланице, професорки
Радованке Думитру и Биљане Мијатов и
Доситејеваца - победника из 2011. године,
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сада дванаесторазредаша: Маје Тодоров,
Јасмина Драгичевића, Тање Булига, Саше
Стојанова, Ивана Милојкова, Дејана Михаја,
Санеле Пансулски и Марка Бандуа. Њихов
задатак је био да смисле интересантне
дисциплине и задатке и да гласањем
изаберу најбоље такмичаре.
У наставку су били представљени
такмичари: први пар – Тамара Рајкић и
Марко Марков, други пар – Биљана
Рудњанин и Коста Анекицеј, трећи пар –
Драгана Мрачић и Адријан Негина, четврти
пар – Алина Богошел и Далибор Ђурић, пети
пар – Кармен Чобану, Љуба Кулачки и Горан
Пљоскар, шести пар – Ивана Шуштреан,
Далибор Драшковић и Дарко Карпеан, седми
пар – Тијана Корња и Никола Павлов, осми
пар – Бранкица Плавошин, Милан Јаношев и
Дејан Мирјанић, девети пар – Александра
Грубачки и Марко Матеовић, десети пар –
Стефани Станојловић, Дејан Карпеан и
Васлав Боуда и једанаести пар –
Александра Миклау и Марио Гика.
После представљања сваког пара и
параде у вечерњим хаљинама, Пачићи су
певали, играли, глумили, неки са мало више,
неки са мало мање треме, извлачили су
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цедуље са разноврсним питањима и
задацима, одговарали на постављена питања
и извршавали задате задатке. Бодрени од
стране публике и подржани од својих
старијих колега, добро су се снашли.
Атмосфера је,
како то можда
једино младима
и доликује била
запаљива, лепа,
весела и забавна
за учеснике, али
и за посматраче.
У публици је
било професора,
стријих колега и
родитеља, браће
и сестара. Сви
су они навијали и
бодрили
фаворите, а жири
је имао тежак
задатак да
одлучи коме ће
припасти награде и ласкаве титуле.
Жири је сабрао утиске, оценио сваки

Милан Јаношев.
Краљица и краљ бала: Бранкица
Плавошин и Горан Пљоскар.
Принцеза и принц бала: Александра
Грубачки и Дејан Карпеан.
Мис и Мистер
популарности
бала: Тамара
Рајкић и Марко
Марков.
Мис и Мистер
симпатичности
бала: Ивана
Шуштреан и
Марио Гика.
Уследило је
класично
фотографисање,
честитање,
поздрављање,
ћаскање са
професорима,
колегама и
познаницима, уз
музику коју је пуштао ди џеј Меги. Дружење
и забава су се наставили до касних сати, а

наступ, корак и одлучио се за овогодишње
најлепше, најпаметније и нај, нај Доситејевце
– пачиће:
Мис и Мистер бала: Тијана Корња и

од свих су се, засигурно, најбоље осећали
награђени.
Горан Гога Пантин
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СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ И БАНАТСКИ СРБИ
У Кикинди се ове године појавила једна
врло занимљива књига истраживача и писца
Душана Дејанца, „На мртвој стражи српства
– Светозар Милетић и Срби из Румуније“, у
којој се представља живот и рад великог
борца за права српског народа у
Аустроугарској.
Светозар Милетић је био адвокат и један
од најзначајнијих и
најутицајнијих српских
политичара у
Аустроугарској друге
половине XIX века. Био је
председник Дружине за
уједињење и ослобођење
српско са седиштем на
Цетињу. Дана 20. марта
1861. године постао је
градоначелник Новог
Сада, најмлађи у историји
града. Први сарадници у
Магистрату били су му
Јован Јовановић Змај и
Јаша Игњатовић. Као
градоначелник, Милетић је
прогласио српски језик
званичним, укинуо је
немачку реалку и залагао
се за подизање здања
Градске куће у српском
делу Новог Сада. Иако је
имао апсолутну подршку
Магистрата, угарска влада
га је суспендовала. Исте
године је приредио
прославу 100. годишњице Саве Текелије, са
изразито антиаустријским карактером, и
постао председник Српске читаонице, када
се под њеним окриљем основало Српско
народно позориште.
Године 1866. је покренуо Заставу –
најзначајнији и најутицајнији дневни лист код
Срба у Аустроугарској, поставши њен
дугогодишњи уредник, али и аутор великог
броја вредних текстова. Док је био у
затвору, српска политичка сцена почела је
да се раслојава. Говорено му је да ће
остати сам ако не направи неки компромис,
а он је одговарао: „Сам сам и почео“.
Популарност му је достигла врхунац у време
када је изашао из затвора и где год би се
појављивао приређивали су му се велике
манифестације. Сви српски погледи били су
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уперени ка њему, а Змај је говорио: „Диж`те
децу из колевке да запамте његов лик!“
У својој књизи Душан Дејанац нам
открива да су Светозара Милетића изузетно
ценили и поштовали преци Срба који данас
живе у Румунији. Арађани, Варјашани,
Молдавци, Чаковци и други су у неколико
наврата исказали солидарност са великим
српским родољубом, који
је неколико пута био
осуђен на робију због
неподобне политичке
делатности. Такође, мало
ко зна да је Светозар
Милетић своју прву
службу имао у Лугожу,
одакле се касније
преместио у Оравицу, где
је остао до краја 1856.
Млађа генерација српске
интелигенције, то јест
студенти, учитељи и
књижевници, били су
упознати са Милетићевим
идејама читајући његове
текстове у „Српском
дневнику“ и „Застави“, а
када је била основана
Уједињена омладина
српска, придружили су јој
се и певачка друштва из
Темишвара, Арада и
Великог Семиклуша.
Темишварски омладинци
су Милетићу приредили
срдачан дочек поводом његовог боравка у
граду на Бегеју, а исто су се понели и
Варјашани, у чијем је селу угледни
политичар боравио две недеље након
изласка из затвора.
У књизи се могу пронаћи и телеграми
подршке упућени Милетићу при изласку из
заробљеништва и поводом његових
рођендана, деонице за његова дела,
преписке са Форовићем, беседе, писма и
многе друге занимљиве ствари о овом
јединственом политичком делатнику, који је
задужио свој народ.
Светозар Милетић је умро у Вршцу, 1901.
године.
Горан Мракић

@IVOT KWIGE

„ЖАОКА“ У КАЧАРЕВУ
Дом културе „Братство-Јединство“ у
Качареву организовао је у петак, 31.
октобра, четврто издање фестивала хумора
и сатире „Жаока“.
У 16.00 часова
одржала се дечија
„Жаока“, на којој
су своје афоризме
читали
Бојан
Љубеновић и
Зоран Т. Поповић,
један од главних
покретача и
организатора
манифестације.
Након тога биле
су додељене
награде деци ОШ
„Жарко Зрењанин“ за најбољи афоризам и
најбољу карикатуру.
У вечерњим часовима почео је главни
део програма, где су своје афоризме читали
аутори из Србије и иностранства. После
отварања изложбе карикатура „Пјер 2013“,
уследили су сатиричари Грујо Леро

(Бијељина, Република Српска), Бојан Рајевић
(Цетиње, Црна Гора), Зоран Т. Поповић
(Панчево), Александар Баљак, Бојан
Љубеновић,
Слободан Симић,
Владимир
Драмићанин и
Дејан Милојевић
(Београд). Једини
учесник из
Румуније био је
Темишварац Горан
Мракић, који се,
попут осталих
аутора, присутној
публици обратио у
два блока.
Посебно
изненађење
вечери био је наступ глумице Сузане
Петричевић, која је одушевила домаћине
својим „женским причама“.
Културни догађај био је окончан на
ефектан начин – уз звуке харфе Милене
Станишић.

ПРОЗА НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ
Горан Мракић је у уторак, 4. новембра,
био гост књижевног
кружока „Павел Дан“,
који активише у
оквиру темишварског
Дома студената. На
позив књижевника
Еуђена Бунаруа, наш
колега је био позван
да се члановима
кружока представи
једним прозним
радом на румунском
језику. Након наступа
песникиње Адријане
Казан, Горан Мракић
је прочитао причу
„Њујорк виа Мехала“, у којој једна млада

цура, засићена банатским конформизмом,
успева да побегне
из комунистичког
блока у Америку, где
полако пада у
пошаст наркоманије.
Након читања
присутни су
дебатисали о тексту,
који је у
међувремену био
објављен на Фејсбук
страници „Cenaclul
Pavel Dan“.
Љубинка
Перинац Станков

br. 1289/7.11.2014.
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ИГРЕ И ИСКРЕ
Од самог уласка у Пожежену, чујемо
свирку. Света као плеве око парка, у парку
десетак ватрица, дим... Стоје и познаници
Рада, Буги, Дан... Из Дивића, Радован
Обрадовић, запослен у ватрогасној служби,
у оближњем градићу, није дошао по
дужности, да гаси ватре и ватрице, већ „...
дошао сам да видим сина“..., поносан је.
Његов син као и остали ученици ОШ
„Атанасије Кожокару“, играју, певају, радују
се.
Наиме, горенаведена школа, у Пожежени,
у којој наставу похађају деца из свих села
истоимене Општине, организовала је, од 19.
до 31. октобра, манифестацију Дани
„Атанасије Кожокару“. Први дан
манифестације био је посвећен, како
сазнајемо од наставнице Александре
Марковић, теми „Наставна креативност у
Општини Пожежена“, а други дан, четвртак,
спортским надметањима под геслом
„Традиција и спорт у савршеној симбиози“.
У петак, 31. октобра, организовано је
такмичење у спремању пасуља и културноуметничка представа. Ученици ОШ у
Пожежени извели су, поред осталог, неколико
сплетова народних игара. Гости из Србије,
из Кусића један сплет, а гостовало је још
КУД из Нове Молдаве и КУД Дунав из
Свинице. Свиничани су одиграли два
сплета, у кореографији Милене Бибесковић и
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Живице Балача. Народне песме изводио је
Ика Јеремић, уз пратњу оркестра браће
Балач.
Додељене су дипломе за подршку и
сарадњу председнику ССР, Огњану Крстићу,
председнику Општине Пожежена, Мири
Радованковић, председнику Општине
Свиница, Николи Курићу и другима.
У вечерњим сатима, жири је прогласио и
победника у спремању пасуља. Треће место
је освојило 16 поена, друго 18, а прво 20 од
исто толико могућих. Име победника нећемо
обелоданити да му не би, наредног петка,
док буде спремао пасуљ, на капију похрлило
неколико десетина незваних гостију. Пре
почетка заједничког дружења, зачуло се
„Дивна, Дивна“... Сплет српских народних
игара извели су и ђаци ОШ у Берзаски.
Пратећи оно што се пре, за време, и
после представе догађало, помишљам како
многим нашим местима недостаје по један
Тома. Нити верни, нити неверни, него
Томислав Поповић, директор ОШ у
Пожежени, који је све ово осмислио и
организовао. Многим местима потребни су,
не он лично, већ његов труд, залагање и
несебичан рад.
После свега виђеног, враћамо се у
седиште МО СС у Старој Молдави. Ћутке.
Предраг Деспотовић
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МИОДРАГОВИМ СТОПАМА...
Уз обалу Нере, близу места где се ова
река улива у Дунав, налази се Соколовац.
Село, из истоимене Општине, које је
удаљено мање од десетак километара од
две наше највеће светиње у овим крајевима,
манастира Базјаша и манастира Златице.
Савез Срба у Румунији одржава сваке
године у Соколовцу неколико, по масовности
и
симболистици,
веома
значајних
манифестација.
Тако, у
оквиру акције
Дани
преображења,
Соколовац су
посетили, а
пред бројном
публиком и
своје стихове
говорили,
годинама,
највећи
песници из
Србије, добитници Велике Базјашке повеље.
Напомињемо и Богојављање на Нери, када
се, код ове
реке, састају
верници,
Срби из
Соколовца и
других места
Пољадије, на
једној обали,
румунској, са
својом
браћом,
верницима из
Врачев Гаја,
из Србије, на
другој обали.
Јединствен
догађај на
овим просторима.
Поред наведених акција, МО ССР
организује и низ других, културно-спортског
карактера. Дечији сусрети на Нери су једна
од таквих. Ове године, у уторак 28. октобра,
одржани су по једанаести пут.
Поред домаћина, Основне школе у
Соколовцу, учествовали су ученици са

својим наставницима из још два места
Пољадије, из Златице и Луговета. Ни мањи
број учесника ове године, како сазнајемо од
Радована Стефановића, председника Месне
организације, ни хладно време, нису успели
да покваре добро расположење деци која су
се радовала, такмичила, дружила...
У спортском делу, с обзиром да није било
ниједног
дрона, нити
већих
инцидената
међу
навијачима,
освојени
бодови на
терену
остали су
важећи.
У
Соколовцу је
рођен и први
пут
„бубамару“
Фото архив НР
шутирао на
сеоском,
фудбалском игралишту, један од највећих
фудбалера, не само Румуније, него и света,
Миодраг
Белодедић.
Његови
наследници,
малишани из
Соколовца,
освојили су, у
такмичењу у
малом
фудбалу,
овога пута,
тек треће
место.
Златичанима
је припало
Фото архив НР
прво. Не
знамо да ли
би их Миле, да је био присутан, прекорио,
онако како само Соколовчани знају
(јединствени и по својим непоновљивим
псовкама) или би их спортски подржао и
охрабрио. Ко зна? A можда баш неко од
ових малишана и закорачи Миодраговим
стопама...
Предраг Деспотовић
br. 1289/7.11.2014.
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PRAVOSLAVQE
Свети Николај Српски

СВЕТИ ВЕЛИКОМУЧЕНИК ДИМИТРИЈЕ
Овај славни и чудотворни светитељ роди
се у граду Солуну од родитеља благородних
и благочестивих. Измољен од Бога од
бездетних родитеља Димитрије беше
јединац син њихов, због чега би с великом
пажњом однегован и васпитан. Његов отац
беше војвода Солунски; па кад му отац
умре, цар постави Димитрија за војводу на
место оца. Поставивши га за војводу
христоборни цар Максимијан нарочито му
препоручи да гони и истребљује хришћане у
Солуну. Но Димитрије не само не послуша
цара него, напротив, јавно исповедаше и
проповедаше Христа Господа у граду
Солуну. Чувши то цар веома се огорчи на
Димитрија, па када се једном враћаше из
рата против Сармата, цар Максимијан
сврати у Солун нарочито, да ствар испита.
Призва, дакле, цар Димитрија војводу и
испитиваше га о вери. Димитрије јавно пред
царем призна да је хришћанин, и уз то још
изобличи царево идолопоклонство.
Разјарени цар баци Димитрија у тамницу.
Знајући шта га чека, Димитрије уручи све
своје имање своме верноме послушнику
Лупу, да разда сиротињи, и оде у тамницу
весео, што му предстојаше страдање за
Христа Господа. У тамници му се јави ангел
божји и рече му: „Mир ти, страдалче
Христов, мужај се и крепи се!” После
неколико дана посла цар војнике у тамницу
да убију Димитрија. Војници нађоше
светитеља Божјег на молитви, и избодоше
га копљем. Тело његово узеше хришћани
потајно и сахранише чесно. Из тела
страдалца Христова потече целебно миро,
којим се многи болесници излечише. Ускоро
над моштима би подигнута мала црква. Неки
велмож Илирски Леонтије бејаше болестан
од неизлечиве болести. Он притече
моштима св. Димитрија с молитвом, и би
потпуно исцељен. Из благодарности подиже
Леонтије много већу цркву на место старе.
Светитељ му се јави у два маха. Када цар
Јустинијан хтеде пренети мошти
светитељеве из Солуна у Цариград,
искочише пламене искре од гроба и чу се
глас: „Станите, и не дирајте!” И тако мошти
св. Димитрија осташе заувек у Солуну. Као
заштитник Солуна, св. Димитрије много се
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пута јављао и много пута спасао Солун од
велике беде. Чудесима његовим броја нема.
Св. Димитрија сматрају Руси покровитељем
Сибира, који је освојен и Русији присвојен
26. октобра 1581. год.
РАСУЂИВАЊЕ
Чудо св. Димитрија Солунског. Св.
Димитрије био је за живота војвода
Солунски, и остао је то по смрти. Његово
присуство у Солуну људи су осећали
нарочито приликом великих беда. Он
заштићава град, отклања невоље, одбија
завојеваче, и помаже свакоме ко његово име
призове. Ево једног дивног случаја његове
необичне помоћи људима у беди. Једном
нападоше варвари на Солун, и не могоше га
узети. Гневни због тога они попленише сву
околину, и одведоше у ропство две красне
девојке, које дароваше своме кнезу. А
девојке те знадоше добро рукама да везу.
Када кнез виде неке њихове ручне радове,
рече им: „Чујем да у вашој земљи има
велики Бог Димитрије, и он велика чудеса
твори, извезите на платну лик његов”.
Девојке му рекоше, да св. Димитрије није
Бог него слуга Божји и помоћник
хришћанима, и најпре се опираху да везу
лик светитељев, но када им кнез припрети
смрћу, оне заповеђено учинише, и посао до
дана св. Димитрија завршише. Уочи дана
празника, дакле, оне обе гледаху у свој вез
и плакаху тугујући једно због тога што тај
празник проводе у ропству, а друго због тога
што везени лик свога омиљеног светитеља
морају да даду нечестивом варварину. И
мољаху се обе девице св. Димитрију, да им
опрости. Тада се јави св. Димитрије, и узе
обе девојке, као негда ангел пророка
Авакума, пренесе их у Солун и постави у
своју цркву. У цркви се служаше свеноћно
бденије, и народа беше врло много. И
сазнавши за чудесно спасење ових
хришћанских девојака, сви прославише Бога
и Његовог великог слугу и војводу св.
Димитрија.
Припремио је протојереј-ставрофор
др Бранислав Станковић

POLITI^KA HRONIKA

ДАН ОДЛУКЕ И НАДЕ
Пише:
Србољуб
Мишковић

Други круг избора за председника Румуније одржаће се у
недељу 16. новембра. Битно је сада којем од двојице
преосталих кандидата ће дати свој глас бирачи поражених
партија, странака или независних кандидата

Као и на минулим председничким
изборима, пре пет година, проценат грађана
са правом гласа који су дали свој глас
једном од кандидата, био је на скоро истом
нивоу, око 50%. То је само доказ да ипак
један повећи проценат не жели никако да
гласа, што није случај само у Румунији.
Великих инцидената на биралиштима није
било, тако да се може сматрати да су
избори, у првом кругу, протекли у добрим
условима.
Да би све било у реду, потрудили су се
припадници органа јавног реда, близу 60.000
полицајаца, жандара, локалних полицајаца
(позорника), ватрогасаца, пограничних
полицајаца, итд. Широм земље биле су
отворене преко 18.550 гласачких секција,
док је на бирачким листама уписано преко
18,3 милиона грађана. Скоро 300 биралишта
била су отворена и широм света, од Новог
Зеланда до западне обале САД, а највише у
Републици Молдавији. И на тим
биралиштима, по извештају репортера, током
целог дана, 2. новембра, били су дуги
редови гласача.
Иако је исход битке за финалисте 16.
новембра био предвидљив већ неколико
седмица, сходно резултатима истраживања
јавног мњења (Виктор Понта и Клаус
Јоханис), грађани су са великим
нестрпљењем очекивали прелиминарне
резултате освојеног броја гласова поменутих
кандидата. Међутим занимљива је била
битка и за остала места на „табели“, иако
треће место не доноси медаљу.
Зашто је битно сазнати и колико
процената, су освојили и осталих 12
кандидата? Тај проценат може утицати и на
број гласача у одлучујућем другом кругу.
Грађани чији су фаворити испали из трке
могу одустати од другог круга или поклонити

свој глас једном од двојице финалиста. Тај
проценат „на ваги“ може изменити коначан
исход, иако је у периоду до самог дана
гласања, Виктор Понта имао солидну
предност испред Клауса Јоханиса. Обојица
су, по првим проценама, укупно освојили око
70 процената гласова, али остало је још 30
процената. Већ сада је познато да ће део
гласача деснице „навијати“ за Јоханиса.
Питање је како ће реаговати бирачи
припадници мађарске заједнице, они из
иностранства, грађани Републике Молдавије,
са румунским држављанством, следбеници
Калина Попескуа Таричеануа или Теодора
Мелешкануа, па и Дана Дијаконескуа. Има
још увек и оних неодлучних и оних који нису
изашли на биралишта 2. новембра. Они ће,
наравно, чекати “понуду” преостала два
кандидата у „финалној трци“.
Резултати избора у првом кругу
1. Виктор Понта (ПСД, УНПР, КП) – 40,44%
2. Клаус Јоханис (АКЛ) – 30,37%
3. Калин Попеску Таричеану – 5,36%
4. Елена Удреа – 5,20%
5. Моника Маковеј – 4,44%
6. Дан Дијаконеску – 4,03%
7. Келемен Хунор – 3,50%
8. Корнелију Вадим Тудор – 3,66%
9. Теодор Мелешкану – 1,09
10. Золт Силаги – 0,56%
11. Георге Фунар – 0,47%
12. Виљам Брнза – 0,45%
13. Константин Ротару – 0,30%
14. Мирча Амарицеј – 0,08%
Укупно је гласало 9.732.000 грађана,
односно 53% од укупног броја грађана са
правом гласа у Румунији и дијаспори.
br. 1289/7.11.2014.
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„СВЕ ЉУБАВИ НАШЕ“ У РЕШИЦИ
Прошлог четвртка, 30. октобра, у сали
Западног позоришта у Решици одржало се
Српско вече – Све љубави наше у
организацији Културног удружења „Бели
багрем“ из Темишвара и партнерству са
Удружењем филмских и ТВ радника
Војводине, Удружењем православних
студената Румуније, Жупанијским саветом и
Жупанијском управом за културу Караш
Северин, Западним позориштем и Културним
удружењем Решице, Муниципијским домом
културе Темишвар, Радио Решицом и
Темишваром и ТВ Банатом и Заједницом
Срба из Румуније. За концепт
манифестације била је задужена Љубица
Попадић, а водитељка културно-уметничке
приредбе била је Адријана Лукин. У оквиру
културне вечери „Све љубави наше“ била је
обележена 100. годишњица Првог светског
рата, комеморација Балканских ратова,
изложба и представљање двојезичних
брошура и приказ српских манастира са
Фрушке Горе – Република Србија. Решичани
су уживали у двочасовном кoнцерту српских
народних и староградских песама.
Учествовали су: Симфонијски оркестарски
пројекат „Бездан“ са концерт маестром
Надом Петров и вокалним солистима:
Јасмином Фењац, Миленом Царан, Аном
Маријом Гросу, Александром Вујићем и
Пером Тодоровићем. Наступили су солисти
на инструментима: Горан Панић, Предраг
Остојин, Берислав Пејић, Марко Мартинов и
Григоре Мерчеану, а музичке аранжмане
потписују Миленко и Ненад Лукин. Вече је
започео Александар Вујић песмом „Имала
мајка седам синова“. Песму Гвозденог пука,
припадника српске војске, „Пукни зоро“
отпевао је Миленко Лукин, један од
оснивача Бездана и Удружења „Бели
баргем“. Вокална група коју су сачињавале:
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Јасмина Фењац, Ана Марија Гросу и Милена
Царан отпевала је песму Липолист – Видиш
мајко онај лист. Заборављену дечију песму
Лети пчела малена, певала је Ана Марија
Гросу, иначе најмлађа учесница програма.
Милена Царан представила се песмом Све
ливада, све ливада, нигде `лада нема, а
оркестар под руководством диригента
Миленка Лукина извео је Пашона коло.
Песму Мара девојка три венца плела, коју
је обрадио и штампао Корнелије Станковић
почетком XIX века, певао је Пера Тодоровић.
Музичку композицију Свилен конац, чувеног
диригента, педагога и виолинисте
Властимира Павловића Царевца, насталу од
народне успаванке, отпевала је Милена
Царан, а након ње, песмом Синоћ кад је пао
мрак, представила се Ана Марија Гросу.
Миленко Лукин је искористио кратку паузу и
у пар речи представио активност и пројекте
Културног удружења „Бели багрем“. У
наставку програма песму: Ај, по градини,
месечина сија мека, песника и учитеља
Милорада Петровића Сељанчице, на музику
коју је компоновао Исидор Бајић, извео је
Александар Вујић, док је Туго моја, кошуљо
од цвећа испевану по оригиналним
стиховима песника Добрице Ерића, отпевала
вокална солисткиња Јасмина Фењац. Ноћ је
тија, месечина сија, написао је најнежнији
лиричар српске поезије XIX века Ј.Ј. Змај, а
њу је пред Решичане извео Пера Тодоровић.
Једну од најлепших ауторских композиција у
народном духу Ја не могу мила мајко без
њега отпевала је Милена Царан, Јасмина
Фењац дочарала је моћ искрене љубави
песмом Што је лепо кад се неко воли, а
српско културно-музичко вече завршено је
песмом Цура бере цвеће, коју су извели
заједно сви вокални солисти.
Миодраг Тодоров

VARO[ANI
Миладин Јаковљев

31. ГЕНЕРАЦИЈА ЛЕКАРА
Има пуно људи који су са толико
доследности, љубави и надахнућа
упражњавали свој животни позив, који су
изабрали и којем су се посветили свим
својим бићем, да су се временом
поистоветили са њим, поставши његов
синоним. А један од таквих је и наш
данашњи гост рубрике „Варошани“ – красан
човек и стручњак, умировљени
универзитетски професор биологије Миладин
Јаковљев, који је скоро
педесет година, са пуно
љубави и надахнућа, био
за катедром. Извео је на
пут 31. генерацију
лекара, трудећи се да их
упозна са најскривенијим
тајнама медицине, да им
прошири спознајни и
културни видик, као и да
их васпитава у духу свих
оних одлика које треба
да красе савременог
човека. Зато није ни
чудо што у граду на
Бегеју, па и широм
Баната, има читаво
племе пријатеља, својих
бивших ученика,
студената и њихових
родитеља, који му
прилазе са пуно
поштовања и
захвалности.
Ево и краћег
животописа нашег
данашњег саговорника.
Угледао је светлост дана
1943. године у Дињашу, у вредној и
богољубивој српској породици од оца Драге
и матере Зорице. Основну школу учио је у
родном селу, а у тајне првих ћириличних
слова увео га је наш надахнути учитељ
Александар Петров. После завршетка
основне школе, од седмог разреда,
наставља са учењем у Српској гимназији у
граду на Бегеју. Након завршетка гимназије
уписује Педагошки институт природних наука
и пољопривреде, а 1964. бива запослен као
професор природних наука и биологије у
Основној школи у Шандри, где је радио 15
школских година, од којих 13 на функцији
директора. У том периоду уписује студије
биологије (без похађања) на Универзитету у

Клужу, које успешно завршава 1972. године.
Маја месеца 1979. године полаже испит
на Институту медицине у домену
истраживања, предмет Хистологија, где ради
као биолог до 1985. Након тога пет година
ради каo асистент на Медицинском
факултету Универзитета у Темишвару, да би
од 1990. године пуних девет година вршио
дужности лектора хистологије, да би 1997.
одбранио и докторску дисертацију на
Универзитету у Клужу.
Последњих једанаест
година службовања од
1999. до 2010. проводи
као доцент Медицинског
факултета Универзитета
у Темишвару. Ушао је у
мировину 2010. године
са радним стажом од 46.
година само у настави.
Лета Господњег 1965.
упознао је и своју будућу
супругу Габриелу, са
којом је ступио у брак
исте године. Брак, који
ће се следеће године
позлатити, донео им је
пуно радости, а највећа
је, свакако, син
Александар, инжењер
електротехнике, који је
ожењен дипломираном
хемичарком Алином.
Највећа радост и понос
читаве породице,
међутим, је најдража
дедина и бакина унука
Мирјам, одличан ђак,
једанаестог разреда гимназије „Ленау“.
И на крају, када смо га упитали да ли је
задовољан оним што је постигао у животу,
професор Миладин нам је одговорио: „Иако
човек треба да тежи ка бољем, имајући у
виду моје године, могу да кажем да сам
задовољан. Јер, како гласи она мудрост:
Истински човек је онај који је у свом
животу изградио кућу, подигао децу и
засадио воћку. Ја сам све то урадио.
Подигао сам лепу кућу, имам красну децу и
унуку и засадио сам читаве воћњаке. Значи
да испуњавам оно што се тражи од
истинског човека.“
Горан Гога Пантин
br. 1289/7.11.2014.
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MA[TARIJA
Марко Радојичић

ЂОКОВИЋ МОРА ДА ПОБЕДИ!
Ове школске године Српска гимназија
“Доситеј Обрадовић’’ је богатија за много
српске деце, која нам долазе управо из
Србије. Један од нових ђака је и Марко
Радојичић, ученик другог разреда. Он нам
долази из Београда, тачније са Новог
Београда, како је прецизирао. Тамо је
школовање започео у Основној школи “Јован
Дучић’’ код учитељице Соње, које се радо
сећа. И код нове
учитељице Милене,
каже да му је добро.
Врло брзо се уклопио
у нови разред и сада
има много другара, од
којих издваја
Константина, Марка,
Алексу, Дарка. С
њима се на одморима
појури, а заиграју и
фудбал и кошарку.
Упоређујући стару
и нову школу, Марко
каже: “Овде је већа
школа и има више
учионица. Тамо је
мања, али су веће
учионице и има више
деце у једном
разреду. Лепше је кад
је више деце. Исто
смо учили, и тамо и
овде, само је мало
другачије. Овде је
теже. Математика се
другачије пише, а
имам и румунски. То
ми је теже овде, мада сам већ мало научио
језик. Домаћи урадим уз татину помоћ. Он
донесе речник да прочитамо шта нека реч
значи и тако урадимо задатак. Омиљени су
ми предмети српски, математика и цртање.
Отприлике, сви предмети. Овде је српски
лакши него што се учи у Београду.“
Марку се појавио осмех на лицу кад је
почео да прича о спорту. У Београду је
тренирао кошарку, коју намерава да настави
да тренира и овде у Темишвару, а у плану
му је да се упише и на часове тениса. “На
Новом Београду сам тренирао кошарку и
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било је три тренера. Један се бавио нама
млађима, а један само старијима. Веома је
тешко тренирати кошарку. Треба много да се
трчи. Мени се више свидело када играмо
напољу него када смо у сали. Да би
тренирао кошарку, мораш добро да се
крећеш и да имаш опрему, шорц и дубоке
патике’’, објашњава. Како каже, спорт прати
и на телевизији и то, поготово, тенис.
Омиљени му је
спортиста и узор
Новак Ђоковић зато
што је, како каже,
Србин и има много
медаља. Тренутно
прати његов учинак
на једном турниру и
каже да ће бити
веома разочаран ако
изгуби.
Марко има брата
Алексу, који има
једанаест година и
иде у пети разред.
Мама их обојицу
ујутро доведе у
школу, а касније се
сретну на великом
одмору да заједно
заиграју кошарку. У
подне се кући враћа
школским микробусом
или по њега дођу
бака или дека, који
дођу у Темишвар с
времена на време.
Тада воли да сврати
у српски Конзулат, код маме на посао, а у
дворишту може лепо да се игра.
Све у свему, Марко се лепо уклопио у
нову средину. Иако је дошао из већег града,
каже да му се и Темишвар веома допада.
Воли да оде до центра града у шетњу,
запамтио је Оперу, а можда највише од
свега су на њега оставили утисак
многобројни лепо уређени паркови, каквих у
Београду нема пуно. Задовољан је, јер је у
школи одличан ђак, а и упознао је много
нових другара.
Биљана Герман

NAJBOQE GODINE
Андреја Јанковић

МЛАДОСТ И ЗНАЊЕ ЗА БУДУЋНОСТ
Млада особа, која зрачи позитивном
енергијом, увек са широким осмехом на лицу и
у чијем друштву ћете сигурно провести
пријатне тренутке. Овако можемо описати
нашу данашњу саговорницу, Андреју Јанковић
из Темишвара. За време прошлонедељног
сусрета и разговора са Андрејом, уверили смо
се да је расположена за причу, са много жеље
за доказивањем и за
стицањем нових
информација и знања.
Способна је да се у
сваком тренутку,
зависно од ситуације,
прилагоди новим
изазовима, који се
појављују пред њом и
доказала је то својим
радом и залагањем.
Једна од главних
особина која је краси,
јесте жеља да у свакој
ситуацији притекне у
помоћ и да стечено
искуство и корисне
савете упути свима
којима су потребни. Од
ње смо, за време
нашег сусрета и
разговора, сазнали да
нове идеје увек излаже
пред колеге са којима
сарађује и да се врло
добро сналази, када је
у питању тимски рад.
Истиче важност да се
у најкраћем могућем
временском року
доносе брза и
ефикасна решења, која
иду у корист неког
важног пројекта на
којему се ради. Средње школско образовање
завршила је у темишварској Индустријскопрехрамбеној гимназији 2010. године.
Занимљива је и чињеница да је Андреја још
као основац показивала афинитете према
учењу страних језика, које је усавршила
наредних година за време гимназијских дана.
Тренутно говори неколико страних језика

интернационалног оптицаја, тако да јој је лако
да комуницира или да се дописује са
истомишљеницима на неколико светских
језика, а то су: енглески, шпански, немачки и
португалски. Управо због велике жеље за
учењем страних језика, затим стицањем
знања, као и радом са људима, уписала је
студије на Политехничком универзитету у
Темишвару, где је имала
прилику да употпуни
своја знања из домена
Kомуникације и односа
са јавношћу. Након
завршених студија,
2013. године, врло брзо
је успела да стечено
знање, креативност,
нове идеје преточи и
примени приликом
одржавања неопходне
праксе. Тренутно је
укључена у неколико
занимљивих пројеката,
а сарадња са новим
колективом помоћи ће
јој приликом њеног
даљег усавршавања.
Иако већину времена
проведе радећи, зна да
се крајем радне
недеље опусти уз
најновија светска
филмска остварења или
да део слободног
времена искористи за
изласке и дружење у
друштву својих
пријатеља. Слободно
време користи и за
излете и путовања.
Андреја је још као дете
заједно са члановима
своје породице неколико пута пропутовала
целу Румунију, а и данас, када јој се укаже
прилика, искористи неколико дана да крене на
пут како би нешто ново видела и провела
пријатне тренутке у природи и уживала у
њеним чарима.
Миодраг Тодоров
br. 1289/7.11.2014.
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А МИ НА КОЈУ ЋЕМО СТРАНУ
Када се након Великог светског рата
О судбинама на хиљаде младих Срба из
(Првог) у Тријанону крај Париза одржавала
наших села могу се романи писати. Међутим,
Мировна конференција, прочуло се и
тешко је данас замислити како су онда ти
Српским Светим Мартоном да ће неминовно млади Срби, а и они старији, доживљавали
доћи и до „прекрајавања граница“, да ће се
те дане, седмице и месеце распада, до
распасти Аустроугарска царевина и да ће
тада, њихове царевине. Тим више што је
победници приграбити лављи део, а
српска војска већ била у Чакову и
Француска и Велика Британија, у првом
Темишвару.
реду, ће имати главну улогу у том погледу.
Мој покојни деда, са материне стране,
У току четири године рата мало и
Миливој Мима Путник, мобилисан је тек када
сиромашно село, Српски Семартон, је скупо
је постао пунолетан, 1916. године. На фронт
платило данак до
су му већ била три
тада нејвећој
старија брата: Влада,
светској „војни“, која
Сава и Ника. Чуо сам
је донела велики и
још као дете да га је
огроман бол и тугу у
мајка испратила
свим семартонским
клечећи у блату и
домовима. На
ридајући. Сва
ратиштима широм
четворица су се живи
Европе животе је
вратили у село.
положило 60
Одмах по окончању
семартонских младих
рата засновали су
људи, што је огроман
породице и посветили
проценат за село са
се тешким ратарским
око 400
пословима.
домаћинстава. Када
Мало је било
Семартонски старци, негде средином
се у Тријанону
времена за политику,
седамдесетих година, најчешће су се у
решавала судбина
али, ипак...
недељним поподневним диванима, на
Европе, није било
Деда Миливој је
традиционалној клупи, сећали Великог
жене, мајке, супруге
нерадо причао о тим
рата и догађаја од пре једног века.
или ћерке у овом
ратним годинама. А
банатском селу која
није било ни времена,
није носила црнину. Мало их је интересовала ни пригодне прилике. Тек када сам постао
судбина државе, империја и царевина...
новинар, заинтересован за историју Великог
Друге су бриге мориле уцвељене
рата и шта се онда у мом Семартону
Семартонке без очева, супруга, синова,
догађало, деда ми је у пар реченица рекао:
браће... Мушком делу житеља Семартона,
“Мало смо вести примали из Париза где се
посебно онима који су се вратили са
одржавала мировна конференција. Није било
фронта, тема о судбини Баната, па и
новина, ни других средстава информисања.
Војводине али и Србије била је актуелна.
Понекад смо се окупљали у бирцузу или у
Не треба заборавити да је преко 150
неком дому, ми који смо били на фронту или
Семартонаца, од 18 до 25 (али и старији)
у заробљеништву, и покушали да „погодимо“
година мобилисано у царску војску Аустрошта ће са нашим Семартоном бити и на коју
угарске. Многи су стигли на фронтове према ћемо страну... Било је сигурно да АустроРусији, Француској, Италији, али и Србији.
угарске неће више бити и прижељкивали
Није било младог Семартонца, као уосталом смо да припаднемо победничкој Србији, или
било ког Србина са ових банатских
можда да се створи Велика Војводина, да
простора, који је радо обукао униформу
Банат буде у целини самостална држава...
царске војске, а чим би се указала прилика
Када је почело са одређивањем граница,
предавали су се Русима, Италијанима,
било нам је јасно да никада наше село неће
Србима, Французима... Многи су из
припасти матици, као што никада и није
заробљеништва ступали у добровољачке
било у целој својој историји...
одреде и чете савезника, а посебно Србије.
Србољуб Мишковић
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SATIRI^NA HRONIKA
површину сви могући отрови и најнижи
људски талог, у сулудој трци за фотеље,
портфеље и положаје, склапају се
највртоглавији и најнебулознији споразуми.
Тако се, на пример, Корнелију Вадим Тудор,
који је у време комунизма проводио време
кличући породици Чаушеску, а после
сиктајући против „мађарског екстремизма“,
отрезнио у истом политичком колу управо
са... Савезом Мађара у Румунији!
Пун казан пасуља – то је за неке
(национална) култура, што би рек’о Ненад
Јездић у филму „Седам и по“.

ХТЕО ДА ПРОДА БАБУ
Непознати младић је поставио оглас на
популарном сајту e-bay да продаје...
властиту бабу!
Људи су се
забављали у
почетку, али је враг
однео шалу када је
понуда
заинтересованих
купаца достигла
своту од 20.000
долара. Власници
сајта су избрисали
оглас и
посаветовали
виртуелном
продавачу да ипак задржи старицу за себе.

ПРИМЕР ДАНАШЊИМ
НАВИЈАЧИМА
Највећи нереди на спортском догађају су
се десили у Византијском Царству 532.
године, на трци двоколица, где је у масовној
тучи између присталица двојице тркача
погинуло 30.000 навијача.

КО СЕ С НАМА ДРУЖИ...
У јеку немилих збивања између два

изборна круга у Румунији, када излазе на

Ето, српски навијачи, а богами и остали
фудбалски хулигани широм Европе и света,
могли би да уче од старих Византијаца шта
значе прави нереди. Каменовање полиције,
прескакање ограда, улетање на терен,
бацање бакљи у противнички сектор,
заказане туче и хајдучија на интернету – све
то пада у воду пред античком ревношћу
балканских предака.
Горан Мракић
br. 1289/7.11.2014.
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SPORT

ПАРТИЗАН УБРАО ЛАЛЕ
Партизан је савладао Војводину у дербију
11. кола Јелен Супер лиге, вративши се
поново на чело табеле. Црвена звезда је
после пораза у Купу од Рада, у првенству
славила на Бањици приказавши много бољу
игру. Чукарички је голом са беле тачке
задржао четврту позицију, а Нови Пазар је
преокретом дошао до победе над
Радничким из Ниша. Напредак је славио у
Чачку, Јагодина у Доњем Срему, док су без
победника завршени мечеви на Вождовцу и
у Крагујевцу.
Резултати и стрелци 11. кола:
Нови Пазар – Раднички Н. 3-1 (Оливеира
42‘, Русмир 45‘ једанаестерац‚ Кецап 69‘Пуношевац 19‘ )
Борац – Напредак 0-1 (Божовић 49‘)
Вождовац – Спартак 1-1 (Бабовић 39‘Георгијевић 84‘)
Партизан – Војводина 1-0 (Шкулетић 32‘)
Доњи Срем – Јагодина 2-3 (Крунић 2‘, Зец
35‘- Филиповић 40‘, Ф. Арсенијевић 45‘,
Шушњар 72‘)
Рад – Црвена звезда 1-2 (Јелић 36‘Лазовић 6‘, Павићевић 20‘)
Чукарички – Младост 1-0 (Матић 69‘
једанаестерац)

Раднички К. – ОФК 0-0
Табела:
1. Партизан
11 9 1 1 26- 7 28
2. Ц. звезда
11 8 2 1 15- 4 26
3. Војводина
11 8 1 2 22- 8 25
4. Чукарички
11 6 3 2 21-10 21
5. Нови Пазар
11 6 1 4 15-10 19
6. ОФК
11 4 5 2 15-14 17
7. Спартак
11 4 4 3 10-10 16
8. Младост
11 5 1 5 13-14 16
9. Јагодина
11 4 2 5 13-17 14
10. Рад
11 3 2 6 16-19 11
11. Доњи Срем
11 3 2 6
8-17 11
12. Борац
11 2 4 5
9-12 10
13. Напредак
11 2 4 5
8-12 10
14. Раднички Н. 11 3 0 8 10-21 9
15. Вождовац
11 2 2 7
8-20 8
16. Раднички К. 11 1 2 8
2-16 5
У следећем колу 8. новембра састају се:
Раднички Н. – ОФК
Младост – Раднички К.
Црвена звезда – Чукарички
Јагодина – Рад
Војводина – Доњи Срем
Спартак – Партизан
Напредак – Вождовац
Нови Пазар – Борац

РАД ИЗБАЦИО ЗВЕЗДУ

ПРВА ПОБЕДА МЕТАЛЦА

Највеће изненађење у осмини финала
Купа Србије направио је Рад, који је
елиминисао Црвену звезду. Осим Рада,
победе су још остварили Спартак, Војводина
и Јагодина, док су се после извођења
једанаестераца у четвртфинале пласирали
Вождовац и Раднички из Ниша.
Резултати и стрелци осмине финала
Купа:
Спартак – Пролетер 2-0 (Лукић 11‘, Плавшић
14‘)
Металац – Вождовац 0-0 једанаестерцима
4-5
Војводина – Слобода 1-0 (Аливодић 6‘)
Раднички К. – Јагодина 0-3 (Леповић 22‘,
Арсенијевић 38‘, Митошевић 53‘)
Раднички Н. – Инђија 0-0 једанаестерцима
4-1
Рад – Црвена звезда 1-0 (Перовић 50‘)
Сусрети Партизан – Слога и ОФК –
Чукарички на програму су 19. новембра.
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Резултати 6.кола АБА лиге:
Левски – Крка
Олимпија – Металац
Игокеа – Партизан
Цибона – Солнок
МЗТ Скопље – Цедевита
Црвена звезда – Будућност
Мега Визура – Задар
Табела:
1. Ц. звезда
6 6 0
2. Будућност
6 5 1
3. Крка
6 5 1
4. Цедевита
6 4 2
5. Мега Визура
6 4 2
6. Олимпија
6 3 3
7. Солнок
6 3 3
8. Игокеа
6 2 4
9. Задар
6 2 4
10. Партизан
6 2 4
11. Цибона
6 2 4
12. МЗТ
6 2 4
13. Левски
6 1 5
14. Металац
6 1 5

68-70
69-70
83-77
96-92
61-76
83-69
91-84
501-393
493-429
445-381
432-398
523-510
449-433
416-408
396-399
435-455
393-440
470-520
423-476
438-503
384-453

12
11
11
10
10
9
9
8
8
8
8
8
7
7

Припремио: Јадран Кланица

SPORT
Фудбал, Друга лига

АКС ПОЛИ ЈЕСЕЊИ
ПРВАК
Минуле суботе одигране су утакмице 11.
кола, последњег у првом делу шампионата
друге серије. АКС Поли је постигао још једну
победу резултатом 3-0 и тиме окончао први
део првенства на првој позицији. Међутим,
првенство се наставља до почетка
децембра.
Резултати 11. кола: АКС Поли – ФК Олт
Слатина 3-0, Миовењ – Пандури 3-1,
Рамнику Валча – Фортуна Кампина 1-2, ФК
Бихор Орадеја – ФК Карансебеш 1-0,
Олимпија Сату Маре – Тарлуђењ 1-0. Решица
је била слободна.
Табела
1. АКС Поли Тем.
10 8 0 2 18- 4 24
2. Металул Решица 10 7 2 1 15- 8 23
3. Кампина
10 5 3 2 16-12 18
4. Миовењ
10 5 2 3
9- 7 17
5. Тарлуђењ
10 4 2 4
8- 8 14
6. Р. Валча
10 2 6 2
7- 6 12
7. Олт Слатина
10 2 5 3 9-10 11
8. Сату Маре
10 3 1 6 7-17 10
9. Панкота
10 1 4 5 17-16 7
10. Орадеја
10 1 4 5 5-17 7
11. Карансебеш
10 1 3 6 6-17 6
У току викенда, 7-8. новембар, првенство
друге серије се наставља утакмицама првог
кола пролећног дела: АКС Поли – Миовењ,
Рамнику Валча – Панкота, Металул Решица
– Кампина, Олимпија Сату Маре – ФК
Карансебеш, ФК Олт Слатина – Тарлунђењ.
ФК Бихор је слободан.
Фудбал, Прва лига
Осим Стеауе, екипе са горњег дела
табеле имале су лош дан у 13. колу.
Резултати: Стеауа – Динамо 3-0, Петролул –
Оцелул Галац 0-0, Медјаш – „У“ Клуж 1-1,
КСУ Крајова – ФК Ботошањ 2-1, КФР Клуж –
ФК Брашов 1-2, Астра Ђурђу – Чеахлау 2-1,
Вииторул Констанца – АСА Тргу Муреш 0-0,
Тргу Жиу – Конкордија 1-1, Рапид – КСМС
Јаш 0-1.
На табели и даље води Стеауа са 31 б, а
следе КФР Клуж са 26 б, Петролул са 25 б
и Астра са 24 б. Неколико сусрета наредног

кола: Тргу Муреш – Медјаш, Динамо –
Вииторул, Ботошањ – КФР Клуж, Рапид –
Чеахлау, Конкордија – Стеауа итд.
Фудбал, Трећа лига

БЕЧКЕРЕК НА ВИСИНИ
У IV серији одигран је и тимишки дерби у
којем је Мали Бечкерек савладао у гостима
Ђармату са 2-1 и преузео водећу улогу на
табели. Остали резултати 10. кола: Тргу Жиу
II – Вииторул Крајова 4-3, Мехединц – Инеу
0-2, Мотру – Лугож 0-0, Филијаш – Хунедоара
2-0, УТА БД – Турчењ 4-1, Себиш је био
слободан.
Врх табеле
1. М. Бечкерек
9 6 3 0 25-6 21
2. Себиш
9 6 3 0 15-4 21
3. УТА БД
9 6 2 1 18-7 20
4. Ђармата
10 6 1 3
11-7 19
Неколико сусрета наредног кола: Крајова
– Себиш, Хунедоара – Ђармата, Мали
Бечкерек – Мехединц, Лугож – Тргу Жиу II,
Инеу – УТА БД итф.

Фудбал, Четврта Д лига

ЈОШ ДВА ИЗГУБЉЕНА
БОДА ЗА ЛИДЕРА
У 14. колу лидер на табели АСУ Поли је
изгубио два драгоцена бода у Орцишоари
играјући само 0-0, док је другопласирана
Рипенсија чак са 5-0 савладала
темишварски КФР. Остали резултати 14.
кола: Улбеч – Раковица 2-3, Гатаја – В.
Семиклуш 0-1, Машлок – Ђирок 2-0, Фаџет –
Стара Бешенова 0-1, Гирода – Шаг 1-1, Ауто
Темишвар – Думбравица 2-5, Мурањ –
Жомбољ 1-3.
Врх табеле
1. АСУ Поли Тем.
14 12 2 0 48-10 38
2. Рипенсија Тем.
14 12 1 1 50- 8 37
3. Думбравица
14 11 0 3 41-17 33
Неколико сусрета наредног кола: КФР –
Ауто, Шаг – Рипенсија, Семиклуш –
Орцишоара, Бешенова – Улбеч, АСУ Поли –
Машлок итд.
Припремио: Србољуб Мишковић
br. 1289/7.11.2014.
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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
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Српска гимназија
„Д. Обрадовић“
у Темишвару

^ESTITKE
Најлепши дан,
најдражи дан,
ТАЊА ГРУБАЧКИ
твој 8. рођендан!
Ако у животу заиста
постоји срећа, што
живот чини лепшим,
онда је наша жеља
да та срећа буде
упућена теби. За твој
рођендан поклањамо
ти дане пуне
ведрине, топлину која не нестаје и љубав
која вечно траје. Господе Боже подари јој
много здравља и среће, осветли јој
путеве где год стигне, где год згазне, да
су пуни успеха са много задовољства и
душевна мира. Твоје постојање је
довољно да будемо срећни!
Увек са тобом и уз тебе, мама Јасмина,
мајка Јелица и деда Живица.

Са најлепшим
осмехом на лицу,
најслађим речима и
веселим корацима у
животу, 2. рођендан
слави 11. новембра
наш најдражи
РАДОВАН БЕЛИН
из Темишвара
Само су 2 године
иза тебе, а пуно
испред. У свакој
години која те чека
пронађи радост, здравље и сву срећу
овог света! Срећно ти било друго по
реду рођенданско славље, на многаја
љета, нека ти живот буде испуњен
лепим и светлим тренуцима.
Са пуно љубави: мама Ђулија, тата
Душан, буни Маријана, бака Јелена,
прабака Милица и деда Лазар.

Из свег срца,
срећан ти 8.
рођендан драга наша
ТАЊА ГРУБАЧКИ
Речи су немоћне да
изразе све оно лепо,
узвишено и
племенито што ти на
самом почетку пута у
детињство, ђаковање
и живот желимо.
Твојим ведрим и
топлим осмехом украшаваш и наш живот,
твоја срећа и радост су и наша
најузвишенија осећања, па ти желимо
срећно и безбрижно детињство, пуно
успеха у школи и да нам те Свевишњи
чува.
Са пуно љубави: прадеда Јова, Дејан,
Михајела и Жива.

ПОДЕЛИТЕ РАДОСТ СА
НАМА И ПОШАЉИТЕ НАМ
ВАШЕ ФОТОГРАФИЈЕ!

ЈОВАНА КРСТИЋ
Темишвар
br. 1289/7.11.2014.
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OGLASI
ИСПРАВКА
У прошлонедељном броју листа у
списку донатора за Српску православну
цркву у Великом Сенпетру погрешно су
одштампана два имена донатора. Уместо
имена Богдана Лалића, исправно је име
Богдана Марића, и уместо Мирослава
Курмића, име Мирослава Кузмића.
Уједно вас овим путем обавештавамо
да редакција нашег листа више неће
примити никакве руком писане податке.
Да бисмо избегли даље непријатности и
забуне, молимо вас да наш захтев
уважите и ваше податке доставите
штампаним словима у електронском
формату.
Уредништво

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

СРПСКИ ВИДИЦИ ТВ ЕМИСИЈА НА
СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
На трећем каналу
румунског јавног
сервиса телевизије
- ТВР 3, емитује се
сваког уторка од
12.20 часова,
емисија на српском
језику, „Српски
видици” - трајања двадесет минута,
коју припрема и уређује Миодраг
Обрадов
(реприза, исте ноћи од 00.50).
Сваке среде на регионалном
програму румунског јавног сервиса
телевизије - ТВР Темишвар, можете
пратити емисију „Српски видици”,
између 20.00 и 20.30 часова, трајање
26 минута (реприза четвртком од
11.00).
Једном месечно, последњег
четвртка у месецу, на програму ТВР
Темишвар емитује се музичка
емисија српског садржаја у трајању
од 26 минута (реприза у петак од
11.00).

^ITUQE
Већ 21. годину живимо без нашег драгог

Тужан новембар када су пре 2, односно
15 година наши драги

РАДЕ КОЈИЋА
из Дињаша
Наша
неизмерна
туга и чежња су се
претвориле у бол коме нема лека, јер смо
са тобом изгубили родитељску љубав, срећу и сву лепоту живљења. Божји је благослов имати таквог родитеља који нам је пружао мир, снагу, доброту, срећу, љубав, безбедност и сигурност.
Носе те у срцима и мислима: супруга Боса, ћерка Иванка, зет Миле, унуци Дарко и
Драгана.

Шест тужних недеља од када нас је напустио наш вољени супруг, родитељ и деда,
ВАСА ЈАНОШЕВ
из Ченеја
У срцима туга, на
гробу тишина а у кући
велика празнина. Хвала ти на свему!
С љубављу чуваћемо те од заборава!
С поштовањем ожалошћени: супруга Златинка, син Миодраг,
снаја Горјана и унуке Верослава и Миланка.
Почивај у миру, драги наш!

Поштовани читаоци!
Цене читуља и честитки су:
0,10 леја/реч
Фотографија (мала): 1 леј
Фотографија (велика): 2 леја

НАТАЛИЈА и ВОЈА ЛАЗИН
прерано преминули остављајући нас у дубоком болу. Памтићемо њихову племенитост,
родитељску љубав, разумевање и доброту,
носићемо их заувек у срцима и мислима: ћерка Биљана, унуци Саша и Надина.
Две године од очију далеко у нашим душама близу наша најдража сестра
НАТАЛИЈА ЛАЗИН
Неизмерна туга и чежња
прате нас од када смо те
заувек изгубиле. Носимо те
у срцу и мислима, твоје
сестре Вида и Радованка
са породицама.
Вечна љубав, поштовање и незаборав и
после 21. године од
како нас је прерано
напустио наш драги
ЖИВКО
ОБРКНЕЖЕВИЋ
родом из Чанада
Ако је смрт јача од
живота, није од љубави и сећања на тебе.
Речи је мало, бола
превише, био си део
нас, увек вољен, никад заборављен. Твоја
доброта и осмех, љубав и пажња учили су
нас да је живот један и вредан. Увек ћеш
бити ту, у нашим срцима, у свакој причи и
успоменама. Нека те у тишини вечног мира
прати наша љубав, јача од времена и
заборава.
С поштовањем, супруга Гина и сва остала
родбина. Почивај у миру, драги наш.

br. 1289/7.11.2014.
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^ITUQE
За нама и у нама
су 5 година несмањеног бола откако нас
напусти наш најдражи
ДЕЈАН
ПЕТАК
из
Темишвара
Туга, као да је
прошао само тренутак
... Љубав, као да си
још увек ту, сине једини ... Свуда те има и у
свему си с нама, нема те тамо где нам највише недостајеш, у животу. Превелика је бол
и празнина настала твојим одласком. Већ 5
година свет је другачији, без твог загрљаја,
нежних речи и савета којим си испуњавао
наше животе. Свугде те видимо, а нигде те
не налазимо. Много нам недостајеш.
Присутан си међу нама и налазимо те у
свакој успомени, у сваком дану који пролази,
у свакој сузи која потече: мама Милица, сестрица Биљана са породицом из Шпаније,
братић Драган са породицом и тетка Иванка.

Чувамо успомену на драге родитеље, који
су преминули пре 5, односно 14 година

Тужно и болно сећање на драгог и непрежаљеног родитеља
БОРИСЛАВА
ГРУЈИНА
из Немета,
рођен 12. марта
1923.
преминуо 6.
новембра 1981.
Драги мој оче, Ви
сте сада радосни што
је и Ваш зет дошао
код Вас тамо у царство небеско, да брине о
Вама као што је бринуо када смо били сви
заједно, а ја остала у тузи и великом болу
да Вас помињем и сузе лијем. Немам тебе
оче, ни мајку, сада и супруга, стуб породице
сам изгубила, био је велика помоћ и подршка
за мене, а сада остала сам без ваших савета, помоћи и ваше љубави. Много ми недостајете сви моји, не могу описати речима колико тужим за вама, сузе лијем, утехе нема,
док ће мене бити за вама ћу плакати, у срцу
носити.
Твоја ћерка Невенка и унук Милош са његовом породицом.
Почивај у миру, добра душо!

Тужан је био дан (5. новембар) за нас, када је
пре 12 година преминуо
наш драги брат и ујак
МИЛОВАН ПЕТРОВ
из Великог Сенпетра

РАДОВАН и ВУКОСАВА ЈОСИМ
из Варјаша
Били сте наш ослонац, сигурност, топлина, радост и срећа. Храбро сте кроз живот
пролазили, на хиљаде савета оставили, нама
се поносили. Вашим часним животом и искреном заштитом заслужујете вечну љубав,
мир и поштовање.
Породица.

Поштовани читаоци!
Подсећамо Вас
да читуље и мале огласе можете доставити
секретаријату редакције до среде у 12.00
часова.
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Никада те нећемо заборавити: сестра Верица и
синовица Биљана.

Са великим болом у срцу и души подсећамо да је прошло 40 дана од када нас је
напустио наш драги и незаборављени супруг
и отац
БОГДАН СПОРЈА
родом из Соке
Заувек ожалошћена супруга
Верица и ћерка Биљана.

^ITUQE
МИРОСЛАВА СТОЈИЋ
родом из Гада
7. новембар, тужан
дан,
7. новембар, тужно
сећање,
7. новембар, тужан
опроштај,
7. новембар, бол у
моме срцу!
Пролазе 4 године од када тебе нема,
мати моја мила.
Остаћеш заувек у мом сећању, а жалити
за тобом ће вечно, твој син Миодраг!

Са тугом и болом
обавештавамо да је,
после краће болести,
у 68. години живота,
преминула 31. октобра
2014, наша драга
ВЕЛИНКА ИГЊАТОВ
из Зрењанина
рођ. Марков
родом из Дињаша
Има нека моћ у добрим људима, они су
јаки и после смрти. Догађа се да и даље
живе, по својим речима и делима, а највише
по доброти срца.
Вечна ти слава и успомена!
С поштовањем, Нада Марков, Вања и Милан
Унчански са породицом.

Тужно сећање на
дан 9. новембар, поводом проласка 18 година од кад нас је заувек напустио наш
драги и предобри
ЈОЦА СТОЈАНОВ
из Кетфеља
Лепо сећање на тебе и твоју доброту остаће вечно у нашим
срцима. Почивај у миру и нека те анђели
чувају.
Вечно ожалошћени: супруга Елисабета,
ћерка Катица, зет Тихомир, унуци Марко и
Оливер.

Пролазе 6 месеци
од када живимо без нашег драгог
РАДИВОЈА БАТЕ
БОГОСОВА
из Српског
Семартона
Недостајеш
нам
много, без тебе је тешко живети, без твоје
доброте, племенитости, подршке и ослонца. Када 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. Дани пролазе, а ниједан без сећања на
тебе. Заувек ожалошћени: супруга Дојна,
ћерка Драгана, зет Стева и унук Дејан.
Време пролази, а
ти нам све више недостајеш, драги наш
РАДИВОЈ БАТА
БОГОСОВ
Шест месеци је од
кад си отишао, а ми и
даље не знамо како
да ти покажемо колико
смо ти захвални, колико нам недостајеш,
колико си нам значио
и колико је само љубави према теби остало, а коју ти нисмо
стигли исказати. Великим срцем, племенитом душом, поштеним животом и великом
вредношћу заслужио си вечно сећање.
Са тугом: син Среја, снаја Гордана, унуке
Оливија и Габријела и прија Олга.
Живимо 6 месеци
без драгог брата
РАДИВОЈА БАТЕ
БОГОСОВА
Твојим одласком настала је дубока рана
која не зараста, туга
коју време неће никада излечити. Делили
смо и добро и зло, а
сад нам остаје да чувамо успомене од заборава и да се с поносом сећамо твога лика. Заувек ожалошћени брат Сва са породицом.
br. 1289/7.11.2014.
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„Блажен је пут
којим данас идеш,
душо,
јер ти јe
припремљено место
покоја”
Високопреподобна
МАТИ АНГЕЛИНА
(Бајић)
Игуманија манастира
Бездин
Уснула је тихо и
мирно у Господу, Коме
је предано и искрено служила целог свог живота, чувајући велику бездинску светињу. Увек
ће те бити у нашим молитвама, као и ми,
чврсто верујем у Вашим пред престолом
Божијим.
Вечан Вам спомен!
С љубављу Будимир из Београда
Са болом у души
подсећамо да ће се 9.
новембра навршити 3
године од када је преминула наша драга
АНГЕЛИНА ЈАНОШЕВ
из Кетфеља
Људи живе онолико
колико их се сећамо,
па ће тако и наша
драга покојница остати и даље са нама,
као особа коју смо истински сви волели и поштовали због њене
човечности и доброте. По доброти ћемо те
памтити, са поносом помињати и са великим
поштовањем од заборава сачувати.
Заувек ожалошћени: супруг Добромир и
ћерке Љубичица и Горица са породицама.

Осмог
новембра
2014 - 18 година од
кад није више са нама
НОВАК БАТАЊАЦ
(БАТА)
из Великог
Сенпетра
Добри се људи памте по најлепшим особинама, и тако нам
занавек остају у мислима и осећањима.
Породица.
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Шест недеља туге
и бола без наше најдраже
АГНИЦЕ
ЖИВКОВИЋ
Отишла си
тихо и брзо
као што одлазе племените и добре душе,
али си оставила вечни
бол који никада неће
престати. С љубављу
и тугом, увек ћемо се
сећати
њене
доброте,
племенитости,
брижних савета и љубави које нам је пружала. Увек ћеш бити суза у очима и рана у
нашим срцима. Сестре: Биљана и Љиљана,
синовци Александар и Зоран, зетови Душан
и Хорсти.
Шест недеља живимо без наше драге
професорке
биологије
АГНИЦЕ
ЖИВКОВИЋ
Твоја оданост школи
и ђацима, топлина и
благост терају нас да
смогнемо снаге да живимо даље и чувамо
те од заборава. Поносни на твоју доброту и
љубав које си нам пружала, бићеш са нама
увек, у свакој сузи, причи и сећању.
Чуваћемо те у срцу, а живећемо од успомена на срећне дане, када си била са нама:
професори, ученици и родитељи Основне
школе Дудешти Ној.
Пролазе 6 недеља
од када је преминула
наша драга колегиница
инж. проф.
АГНИЦА
ЖИВКОВИЋ
Живиш кроз
наше успомене и незаборавне тренутке када
смо сви били заједно.
Туга се не мери речима
ни временом које пролази, већ празнином
која је остала твојим одласком.
Никада те нећемо заборавити: колеге са
факултета, генерација 1987. године.

