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V E S T I
ДАН ШКОЛЕ У СРПСКОЈ
ГИМНАЗИЈИ „ДОСИТЕЈ
ОБРАДОВИЋ“
Данас, у петак 14. новембра, Српска
гимназија „Доситеј Обрадовић“ прославља
Дан школе.
Тим поводом се с почетком у 12 часова
одржава Свечана академија у свечаној
дворани под називом „Доситеју у част“, а
гости и домаћини положиће у 13.30 часова
венац на споменик Доситеју Обрадовићу у
Темишвару. Љ.П.С.

СРПСКА ПЕРИОДИКА
У РУМУНИЈИ
Вечерас, 14. новембра, с почетком у 19
часова у Владичанском двору одржава се
округли сто на тему: „Српска периодика у
Румунији“. О пресеку српске штампе током
времена говориће Стеван Бугарски, а
очекује се да на округлом столу узму учешће
сви главни уредници српских писаних
гласила.
Имаћете прилику да погледате и изложбу
Горана Гоге Пантина “Слике Наше речи”, о
којој ће говорити Рајко Корња. Љ.П.С.

конзул Србије у Темишвару, Лазар
Манојловић.
Вучић и Понта су у заједничком обраћању
истакли велико пријатељство и изузетно
добре односе две државе.
Српски премијер је рекао да људи из
Накова, Кикинде, уопште, овог дела земље,
више од 20 година чекају да им се отвори
гранични прелаз, да је и малогранични
затворен 2004. године, а да се сада отворио
овај, али и још два, који ће умногоме
олакшати комуникацију, контакте и сарадњу
са румунским пријатељима.
Према оцени румунског премијера, ЕУ
неће бити цела све док Србија, и друге
земље региона, не постану њен део.
Виктор Понта је рекао да је његова жеља
да Румунија и Србија развију пуно
инфраструктурних пројеката, а да су
пријатељске, културолошке и друге везе
одлично развијене. Румунски први министар
је такође нагласио да је са премијером
Вучићем разговарао и о отварању аутопута
Београд - Темишвар и да очекује да ће то
бити и реализовано.
Отварањем граничног прелаза Лунга –
Наково симболично су отворени и прелази
Фењ – Јаша Томић и Врбица - Валкањ. Г.М.

ДАНИ АРАД ГАЈА
ПРЕМИЈЕРИ СРБИЈЕ И
РУМУНИЈЕ ОТВОРИЛИ НОВИ
ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ

Општина града Арада је у суботу, 8.
новембра, организовала четврто издање
„Дана кварта Арад Гај“. Овом је приликом

Први министри Румуније и Србије, Виктор
Понта и Александар Вучић, присуствовали
су отварању граничног прелаза Лунга –
Наково. Уз њих су били и министар

унутрашњих послова, вицепремијер Габријел
Опреа, министар одбране Мирчеа Душа, као
и челници Савеза, председник Огњан
Крстић, посланик Славомир Гвозденовић и
потпредседник Славољуб Аднађ. На
отварању су били присутни и амбасадор
Србије, Бранко Бранковић и генерални
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био отворен и нов Дом културе, који ће у
будућности окупљати и гајчанске Србе.
Манифестација је започела симпозијумом
„Јучерашњи и данашњи Гај“, а међу
излагачима се уписао и Љубомир Шандић,
који је говорио у улози локалних Срба у
Првом светском рату. Такође, била је
најављена и књига „Прича звона“, о месној
српској православној цркви.
Драгутин Арсенов је говорио о српској
прошлости Гаја, док је Сима Жарков
приредио кратак експозе о културним
активностима Срба са ових простора. Г.М.

KO BI REKO

КОКОШЈА ПОСЛА
Пише:
Љубинка
Перинац
Станков

Због политичког укуса, мајку не шљивимо, раскидамо
кумства, стара пријатељства, пљујемо једни по другима,
сабирамо јабуке и крушке, гласове и проценте, и не дамо.
Ништа не дамо, чак иако ништа ми појединачно немамо. Ал‘
не дааамо...

Еј животе, чега смо се све нагледали у
овом другом предизборном кругу! Преко
ноћи сви постадосмо ћерке и синови
Јованке Орлеанке и Че Геваре. Револуција
нас за срце гризе, док једни друге
претичемо у изјавама ко ће за кога да гласа
и чији је кандидат бољи и паметнији.
Усијали смо све могуће друштвене мреже,
јавне тргове и
трибине.
Због
политичког укуса,
мајку не
шљивимо,
раскидамо
кумства, стара
пријатељства,
пљујемо једни по
другима,
сабирамо јабуке
и крушке,
гласове и
проценте, и не
дамо. Ништа не
дамо, чак иако ништа ми појединачно
немамо. Ал‘ не дааамо...
Аналитичари млате празну сламу и не
попуштају шрафове друштвеној психози.
Оберучке се крстимо и ми и они кад неки
политичар крене да обећава или
раскринкава, поклања илити пребројава козе
и јарце, гуске и кокошке.
Ех, кад смо већ код кокошака, према
нашој стварности, и Нушић и Карађале могли
би да прођу под књижевним жанром
заслађених сокића Сандре Браун. Нису они
ни упола инвентивни, колико су у стању
данашњи политичари да у својим изјавама и
наступима буду „оригинални“.
Врх врхова под категоријом званичних

глупости догодио се половином седмице,
када су присталице једне партије у
двориште друге партије бацили живе
кокошке. Јадна перад имала је око врата
налепнице са текстом: „Ја сам тај и тај и
бојим се расправа.”
Ретко ми се дешава да останем без
текста, али овог пута баш јесам. Не знам
како, иначе, и
реаговати на
овакво што, а
не сврстати сам
себе међ‘
оверене идиоте?
Има ли свему
овоме лека?
Кажу Амери,
биће! Нисмо ми
глупи, тек тако,
сами од себе,
него смо
заражени
вирусом.
Најозбиљније,
амерички научници тврде да је хлоровирус
АТЦВ-1 пронађен у грлу 44 процената
тестираних пацијената и да утиче на
мождане функције тако што их заглупљује.
„Тек почињемо да сазнајемо шта ти мали
вируси, које носимо са собом, могу да нам
ураде. То је почетак другачијег погледа на
ове агенсе који се разликују од еболе и
грипа. Ово је другачији тип вируса, онај који
можемо дуго да носимо са собом и који има
скривено дејство на наше понашање и
размишљање“ – тврди професор Роберт
Јолкен.
Сад, штоно рече моја баба Лева: „Је‘но је
цигурно“: Заражени вирусима или не, глупи
јесмо. Само још лека да нам нађу.
br. 1290/14.11.2014.
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ЖИВОТ ЗАМЕШЕН ОД ДАРА И ИГРЕ
“Све док волите - живите. Мени је љубав
најјача емоција коју доживљавам као
таленат, таленат за живот. Свако од нас има
ауру, неко духовно значење. Највећа срећа
је када вам се ауре поклопе. На тај начин
сам бирао и пријатеље, и у свим односима
ми је увек била
најважнија
искреност, игра
“отвореним
картама”. А своју
“животну
формулу”
наследио сам од
свог оца пекара.
Он је тврдио да
све зависи од
тога како је човек
замешен”,
говорио је Никола
Симић,
легендарни глумац који је својим даром
обележио наше позориште, филм и
телевизију.
Овог великог господина наше културе
више нема, преминуо је у понедељак, 9.
новембра, у 81. години, а његовој публици и
суграђанима чини се да је Симић још био
млад, и да је све могао још - да игра, да
нас одушевљава својим ликовима, да нас
забавља, да га срећемо на улици као
човека који “никада не устаје на леву ногу,
увек је задовољан, ретко љут”, како је
причао о себи. Иза њега су остали изузетна
каријера, глумачка посебност, ликови који
могу да се сместе у антологије овдашњег
глумишта...
На телевизији генерације гледалаца
обожавале су га у серијалима који чине
најбољи део историје српске ТВ продукције
- “Више од игре” Здравка Шотре, по којој је
остао незабораван као Мирослав Илић
Гуливер, “Рађање радног народа” и
“Дипломци” Небојше Комадине, “Врућ ветар”
и “Леваци” Александра Ђорђевића, у којој су
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Никола Симић и његов брат, чувени глумац
Славко Симић, остварили антологијске
ликове Вука и Танасија Тасе Лукића, “Вук
Караџић” Ђорђа Кадијевића, “Позориште у
кући” Дејана Ћорковића... Онда су дошли и
серијали “Срећни људи”, Александра
Ђорђевића и
Слободана
Шуљагића,
“Отворена врата”
Милоша
Радовића и
Мирослава
Лекића, “Горедоле” Милоша
Радивојевића,
“Породично
благо”
Александра
Ђорђевића и
Михаила
Вукобратовића, “Казнени простор” Милорада
Милинковића, “Стижу долари” Михаила
Вукобратовића, “Љубав, навика, паника”
Слободана Шуљагића, “Оно као љубав”
Горчина Стојановића...
МИЛАН ГУТОВИЋ: НЕПОНОВЉИВ
- СУМЊАМ да ће ико после Николе
Симића умети да ради као он - сарађивали
смо у многим представама, филмовима и
серијалима, све што смо радили заједно
било је у смеху, с лакоћом и с радошћу...
Нисмо се мучили ни око чега, он је просто и
приватно био занимљив и пријатан човек.
ЈЕЛИСАВЕТА СЕКА САБЛИЋ: ВЕЛИКАН
- НИКОЛУ Симића ћу памтити по томе
што је био великан нашег глумишта. То,
наравно, није претерано оригинално када се
каже, али је истина, и његово место се неће
скоро употпунити. Никола је био привржен
послу, до последњег дана је радио, није
старио ни приватно, ни на сцени, и
опслужио је своју професију.

[TA [TAMPA [TAMPA
Кад деца рађају децу
испред Словачке и Велике
Британије. У последњих пет
година преко 50.000
малолетница су постале мајке,
неке од њих са чак 10 година. А
највише их је у жупанијама
Васлуј, Јаш, Долж, Бистрица
Насауд, Муреш и Бакау.

Земља у којој се у породици
„прескаче“ разговор о сексу, а у
школи речи попут кондома или
контрацепције изазивају
подсмехе, све чешће ученице
средње школе постају мајке.
Румунија на овој трагичној
лествици заузима друго место у
Европи, после Бугарске, а

Румунски аутопут
Иако је лако изградити пут који
би коштао 3-4 милиона евра по
километру, Румунија упорно
наставља да плаћа много више.
Најсвежији пример је аутопут
Себеш – Турда, пројекат који ће
коштати државу тачно

621.519.594.92 евра, то јест,
8.878.851. евро по километру.
Радови ће почети ове године, а
будући да се ради о Румунији,
остаје да видимо када ће се и
завршити.

Лек против природних непогода
Поплаве
које су
последњих
година
пустошиле
Банат, а ове
године највише
Гатају, неће
више житеље
затећи
неспремне.
Захваљујући
европским
новчаним
фондовима, ових дана је завршена мапа свих банатских подручја у
којима вода може изаћи из корита услед обимних падавина. Мапа
такође показује докле се реке могу излити, у ком правцу, коју дубину
могу достићи као и снагу приликом излива. Сада још остаје да
стручњаци анализирају све информације, а власти финансирају
неопходне радове, како се штете причињене претходних година не
би поновиле.
Превео и приредио: Горан Мишковић

ВРЕМЕПЛОВ
Лист на румунском
језику
Културно удружење
Румуна у Банату издаје
лист под називом
„Слобода“. Циљ листа је
културно подстицање и
учвршћивање братства и
јединства између Румуна
и осталих народа
Југославије.
1. јул 1945.

Студенти у Клисури
и Пољадији
Културно-уметничке
дружине „Младост“ и
„Талија“, које активишу
при Дому студената у
Темишвару, приредиће
своје представе у
Радимни, Свиници,
Луговету и Соколовцу.
24. јул 1981.

Панчевачки писци
са вама
У Темишвару и Араду
гостовала је група
књижевника и
публициста из Панчева
међу којима: Душан
Вукајловић, Божидар
Вучић, Милош Николић,
Момчило Параушић,
Душан Балан и други.
12. октобар 1990.
br. 1290/14.11.2014.
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INTERVJU
Предраг ВАСИЋ,
глумац

Лична карта:
Датум и место рођења:
30. октобар 1997. године, Гњилане,
Косово и Метохија
Живи и ради у Београду
Најпознатије улоге:
2006. Ко чува чуваре - дечак
2007. Четврти човек - Политичарево дете
2008. Ларго Њинцх - Данис Влатковић
2009. Свети Георгије убива аждаху Ване сироче
2010. Шишање - Оскар
2010. Монтевидео, Бог те видео! - мали
Станоје
2012. Црна Зорица - Ване
2012. Монтевидео, Бог те видео! (ТВ
серија) - мали Станоје
2012. Монтевидео, Бог те видео!: прича
друга - мали Станоје

МАЛИ СТАНОЈЕ – КЛИНАЦ
ИЗ УРУГВАЈА
• Ја сам буквално одрастао уз овај филм, провео сам последње четири
и по године на снимању, тако да је цела екипа постала једна велика
породица • Могло би се рећи да смо постали прави „путујући филм“,
учествујући стално на фестивалима и разним манифестацијама • Станоје
је веома промућуран, паметан и разуман дечак, који је принуђен да се
одмалена бори за голи живот •
• У којој Вам је мери филм
„Монтевидео“ променио живот?
Ја сам буквално одрастао уз овај филм,
провео сам последње четири и по године на
снимању, тако да је цела екипа постала
једна велика породица. Сви су ме волели,
поштовали и гледали на мене као на млађег
брата. Стварно ми је драго што сам
учествовао у таквом једном пројекту.
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• Како сте добили улогу?
Пошто већ десет година похађам школу
глуме у Београду, добио сам позив да дођем
на кастинг, где сам одрадио неколико сцена.
После недељу дана су ми јавили да сам
добио улогу.
• Како је било снимати филм уз нека
велика имена српске кинематографије?

INTERVJU
Велика част и задовољство. Ја сам их до данас у Темишвару, али никад се не
јуче гледао на телевизији, а одједном смо
напијем. Нисам то још пробао, као мој брат.
постали прави другари. Пуно ми је срце што Не личим на њега. Он носи и минђуше, а ја
је, ето, створен
да се избушим не
контакт такве врсте.
смем. Можда бих
Предраг Васић је са породицом дошао
урадио неку тетоважу,
у Београд 1999, после бомбардовања.
али тренутно не смем
• Где је
Са пет година знао је напамет цео
због каријере.
„Монтевидео“ био
Манолаћијев монолог из „Зоне
до сада
Замфирове“, а такође је као дете
премијерно
• Да ли сте пратили
волео да опонаша Лазу Ристовског у
приказан?
фудбал
и пре
рекламним спотовима. Скроман је и
У последње
„Монтевидеа“?
не купује скупу гардеробу. Воли да
време смо баш
Наравно. Од малена
свира гитару, да репује и страсно
доста путовали по
сам волео фудбал и
навија за Црвену звезду
Србији и
увек сам се радо играо
иностранству. Могло би се рећи да смо
са другарима из краја. Срећам сам ако могу
постали прави „путујући филм“, учествујући
да било којем од њих постанем талија, као
стално на фестивалима и разним
што сам у филму био Тиркету.
манифестацијама. Много нам је лепо
• Како је породица доживела
када нас људи позову да
ову наглу популарност?
дођемо, јер целу причу
Породица ме је подржавала у
доживљавамо као авантуру.
свему што сам радио, хвалила
• Како сте доживели
и добронамерно ми указивала
улогу малог Станоја?
на пропусте и грешке. Свестан
Станоје је веома
сам да је породица стуб од
промућуран, паметан и
којег све почиње и знам да
разуман дечак, који је
без ње не бих успео.
принуђен да се одмалена
• Шта после овог великог
бори за голи живот. Волео бих
да људи и у мени виде
филмског успеха?
позитивну особу.
Не знам, видећемо. Глумци
чекају понуде. Што се
• Да ли је слава опојна и
приватног живота
порочна?
тиче, волео бих да
Ја чак и не пушим.
имам више
Пробао сам да видим
времена да
како је, али ми дуван
обилазим
не годи, као уосталом
Маракану и
ни дрога. На
бодрим свој клуб,
рођенданима и
а такође бих
журкама понеки
волео да посетим
пут попијем ракију.
и родни град,
Такође и код куће
Гњилане.
за славу или на
некој премијери,
Горан Мракић
као што је била
br. 1290/14.11.2014.
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ДАНИ СРПСКЕ КУЛТУРЕ У ТЕМИШВАРУ
У сали Капитол у Темишвару отворени су,
5. новембра, Дани српске културе
пројекцијом филма “Монтевидео, видимо се!”
у режији Драгана Бјелогрлића.
Овај филм, о времену када је фудбал
била љубав и велика страст, окупио је
бројне љубитеље српске кинематографије.
Пред пуном двораном присутне су
поздравили и уједно отворили Дане српске
културе у Темишвару, водитељи програма:
Јасмина Симулов и Марко Аџић.
Свечано отварање
У уводном делу вечери обратили су се,
говорећи о значају Дана српске културе у
Темишвару, Славомир Гвозденовић,
Братислав Петковић, саветник за културу
премијера Србије, Золтан Мароши, заменик
префекта жупаније Тимиш, Флоријан Замфир,
потпредседник Тимишког жупанијског савета,
Славка Драшковић, у својој првој посети од
када је поново оформљена Управа за
сарадњу са дијаспором Министарства
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спољних послова, Овидију Ганц, посланик
задужен за немачку мањину у Парламенту
Румуније и сенатор Бен Они Ардељан.
Међу званичницима нашли су се на
Свечаном отварању Дана српске културе и
Бранко Бранковић, амбасадор Републике
Србије у Букурешту, Лазар Манојловић,
генерални конзул Републике Србије у
Темишвару, дипломатски представници,
представници Српске православне цркве.
Били су те вечери присутни и домаћини,
председник ССР Огњан Крстић, посланик
Славомир Гвозденовић, као и неколико
потпредседника ССР и представника Месних
организација.
Фудбал као страст и љубав
После успеха првог филма „Монтевидео,
Бог те видео!“, његов наставак “Монтевидео,
видимо се!” говори о боравку момака
фудбалске репрезентације Југославије
тридесетих година у Уругвају и утакмицама
које су одиграли на “Мундијалу”.

NA[A TEMA
Прича почиње кратком рекапитулацијом, а
одмах затим следи искрцавање фудбалера у
Монтевидео, први сусрет са градом и

Прича о игри фудбалера у Уругвају,
настала по истинитом догађају, пратећи
однос тадашњег света, са много метафора о
данашњем времену, покупила је аплаузе, али
и понеку сузу те вечери у биоскопу Капитол.
Оно што су гледаоци могли да издвоје,
била је мајсторска глума светске звезде
Арманда Асантеа, који је у „Монтевидеу,
видимо се“ играо лик Хочкинса, Американца
спремног да у фудбалу види бизнис и
новац, а не игру и страст, а импресивне су
биле и музичке нумере светски познате Лус
Казал.
Раскошно и емотивно!
Глумци, Предраг Васић (Станоје), Ненад
Хераковић, ( Вампир), Раде Ћосић (Теофил)

људима... Оно што ће свако ко филм
погледа приметити, јесте изузетна
продукција. Филм је сниман у Шпанији и
Италији, а лепота кадрова даје визуелном

и наш Марко Аџић (Румун), који су за ову
прилику дошли из Србије, на крају су се
поклонили публици. Аплаузи који су
уследили били су добра гаранција да се

идентитету филма свежину. Оживљавањем
тридесетих година XX века и Уругваја, врло
емотивно режираним сценама, или у
контрасту са доста хумора, постигнут је
ефекат којим филм мами гледаоцима пуну
пажњу.

публици филм свидео. Како и не би?! Филм
је раскошан и уметнички и емотивно. У
времену кад сви Србију скидају са светских
сцена, добро је присетити се и њених
способности и наших вредности.
Љубинка Перинац Станков
br. 1290/14.11.2014.
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У ПОЧЕТКУ БЕШЕ РЕЧ
Друга манифестација у оквиру Дана
српске културе, под називом У почетку
беше реч, одржала се прошлог петка, 6.
новембра, у свечаној сали Владичанског
двора у Темишвару. Уводна реч припала је
публицисти и одговорном за издавачку
активност Љубомиру Степанову, који се
обратио присутнима. Он је поздравио госте
из матичне Србије: издавача Радмила
Мулића, представнике Музеја српске
књижевности из Београда
- Библиотеке Лазић као и
званице, међу којима су
били: српски посланик у
Парламенту Румуније, др
Славомир Гвозденовић и
председник Савеза Срба
у Румунији, Огњан
Крстић. Овом приликом
уприличена је изложба на
једанаест паноа –
историја Мирослављевог
јеванђеља и
представљено је и
приказано фототипско
издање ове старе књиге.
Вече је започело
пројекцијом игранодокументарног српског
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филма У почетку беше реч - Мирослављево
јеванђеље у режији Бошка Савковића,
наратор глумац Мики Манојловић, са
учешћем Вељка Топаловића, једног од
приређивача фототипског издања. Углавном
се филмови праве по књизи, а ово је филм
о књизи, посвећен најстаријем сачуваном
српском ћириличном рукопису, који се
сматра једним од најлепших руком писаних
књига на свету, настао у последњој
четвртини XII века.
Књига је писана за
хумског кнеза
Мирослава, старијег
брата Стефана Немање.
Мирослављево
јеванђеље доспело је у
манастир Хиландар на
Светој Гори приликом
његовог оснивања. Ту је
чувано као највреднија
светиња пуних седам
векова. Од тада, до
данашњих дана, ово
јеванђеље преживело је
невероватну судбину,
укључујући и
мистериозне нестанке и
поновна појављивања.

NA[A TEMA
Данас се, рестаурирано, чува у Народном
музеју у Београду, а као најлепши српски
ћирилични рукопис од 2005. године га је
UNESCO уврстио у регистар светске
културне баштине у своју библиотеку
„Памћење света“, чиме је постао део 120
највреднијих добара које је створила људска
цивилизација. Осим самог ћириличног
текста, лепоту Мирослављевог јеванђеља
чине и ликовни
украси, тј.
чудесне
минијатуре са
византијским
мотивима
фантастичне
флоре и
фауне. Филм је
снимљен на
оригиналним
локацијама, на
којима је током,
готово осам и по
векова, било
Мирослављево
јеванђеље. У
филму се
расветљава јединствена судбина овог
рукописа, од његовог настанка, преко
оснивања манастира Хиландар, украденог
листа, који је доспео у императорску
библиотеку у Петрограду и пронео глас о
прелепом српском рукопису, начину на који
је рукопис стигао у руке краља Александра
Обреновића и мистериозном нестанку у ноћи
када је извршен Мајски преврат, проналаску

и посебној пажњи, која му је посвећена
приликом повлачења српске војске преко
Албаније, поновном нестанку током Другог
светског рата, па све до савремених
догађаја и пута, који је оргинал
Мирослављевог јеванђеља прешао од
подрума Народног музеја у Београду (један
лист у Публичној библиотеци у СанктПетербургу) до специјалне климатизоване
коморе,
посебних чувара
и уписа у
UNESCOов регистар
„Памћење
света“. Након
пројекције
филма одржало
се
представљање
фототипског
издања
Мирослављевог
јеванђеља,
најстарије и
најлепше
ћириличне
књиге, настале 1180. године, о којој је
говорио Новосађанин Радмило Мулић издавач и власник књижаре Мала велика
књига. У име Савеза Срба, Љубомир
Степанов је уручио захвалницу и медаљу са
ликом Бранка Радичевића, Радмилу Мулићу
у знак признања за изузетан допринос
промовисању српске културне баштине.
Миодраг Тодоров

Мирослављево јеванђеље је најзначајнији ћирилични споменик српске и
јужнословенске односно српско-словенске писмености из XII века - има 360 страна, а
јединствено је по 320 иницијала. Настало је по наруџбини захумског кнеза Мирослава,
брата рашког великог жупана Стефана Немање, највероватније у Котору, око 1185.
године, а за потребе цркве Светог Петра и Павла у Бијелом Пољу на Лиму и саме
задужбине кнеза Мирослава, која је доцније постала епископско седиште хумске
епархије Српске православне цркве. Ова књига је у ствари превод грчког
јеванђелистара цариградске цркве Св. Софије. Највећи део јеванђелистара дело је
непознатог преписивача, док је Глигорије „дијак“ (ђак), други писар, написао крај
рукописа, у четири кратка записа и украсио текст орнаментима. Потписао се у
три варијанте као Григорије, Глигорије и Глигор. Књига је написана на пергаменту
словима тзв. уставне ћирилице, а украшена је са три стотине стилизованих
минијатура и иницијала, у боји и злату. У основном делу текста заступљена су два
правописа српскословенског (српске редакције старословенског језика) - зетскохумска и рашка, а у начину како је обликована ћирилица осећа се њена генетска веза
са глагољицом, док је орнаментика списа обележена снажним западним, романским,
утицајем. Рукопис се до 1896. налазио у Хиландару, када је поклоњен краљу
Александру Обреновићу приликом његове посете Атосу – Света Гора.
br. 1290/14.11.2014.
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ПОСЕБНО КЊИЖЕВНО И ЛИКОВНО ВЕЧЕ
Током целог месеца новембра, у
Темишвару, Савез Срба у Румунији, у
сарадњи са Генералним конзулатом
Републике Србије, организује бројна културна
догађања у оквиру Дана српске културе. Тим
поводом, прошлог петка, 7. новембра, са
почетком у 18.00 часова, у галерији
„Мансарда“ Бастиона „Терезија“,
организовано је вече посвећено
књижевности. Природно је, а и пожељно, да
„Дани српске културе у Темишвару“, и до
сада и од сада, не могу проћи без сајма
српских књига, без српско-румунске
песничке вечери, без представљања бројних
издавача са разних простора.
Вече је отворила нумером на клавиру
Милица Пантин, ученица Музичког колеџа
„Јон Виду“ у Темишвару, а домаћин
манифестације, Славомир Гвозденовић,
поздравним речима захвалио је свима
онима, а није их било мало, који су дошли
да својим књигама и присуством украсе
Темишвар и да покажу право лице наше
културе.
Учеснике, издаваче и писце поздравио је
и председник Тимишког жупанијског савета,
Титус Божин, истакавши добру сарадњу
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жупаније са Савезом Срба у Румунији и
српским институцијама и у том контексту
подршку Данима српске културе у
Темишвару и културним пројектима на којима
се заједнички ради (Такав је пројекат
Српско државно позориште у Темишвару).
Бираним речима скуп су поздравили
писац и књижевни критичар Корнел
Унгуреану, председник Савеза Срба у
Румунији, Огњан Крстић, генерални конзул
Републике Србије у Темишвару, Лазар
Манојловић и Народни посланик у Скупштини
Србије и члан Одбора за сарадњу са
Србима из дијаспоре и региона, Александар
Чотрић.
Учесницима су се обратили и Драган
Станић, председник Матице српске,
Радомир Андрић, председник Удружења
књижевника Србије, Јованка Стојчиновић
Николић, председник Удружења књижевника
Српске, Јован Зивлак, потпредседник
Друштва књижевника Војводине и Новица
Соврлић председник Књижевног друштва
Косова и Метохије.
Зоран Колунџија, директор „Прометеја“,
једног од најзначајнијих српских издавача,
поздравио је домаћине и учеснике у име
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свих издавачких кућа, осврнувши се, краће,
на још једну значајну српску књигу из
Темишвара, нашег Стевана Бугарског. А
овогодишњи Мини сајам српске књиге окупио
је више поштовалаца књиге, издавача и
писаца. Поред „Прометеја“ биле су
присутне издавачке куће „Матица српска“,
„Орфеус“, и „Адреса“ из Новог Сада и
књижара „Мала Велика књига“, „Филип
Вишњић“, „Арте“, „Српска реч“, Музеј српске
књижевности - Библиотека Лазић из
Београда, Удружење књижевника Србије,
Друштво
књижевника
Војводине – Нови
Сад, Удружење
књижевника
Српске – Бања
Лука, Књижевно
друштво Косова и
Метохије, Српско
просвјетно и
културно друштво
“Просвјета“ – Беч,
Издавачка
радионица
„Венцловић“ –
Будимпешта,
„Poesis“ – Сату Маре, „Хестија“, „Антропос“
и „Брумар“ – Темишвар, специјализовани и
за издавање српских књига, и домаћини
Издавачка кућа
Савеза Срба у
Румунији.
На мини сајму
српске књиге
учесници и гости
из Београда
уручили су нам још
један вредан
поклон у књигама
и тако су на
посебан начин
били заједно са
нама.
Српско-румунско
књижевно вече украсио је својим
непоновљивим портретима чувени
карикатуриста Штефан Попа Попа’c. На
изложби је истакнуто тридесетак портрета
политичара, спортиста, филмских радника
новинара и писаца из Србије, али и
Темишвара.
Представљајући великог уметника,
Славомир Гвозденовић је прочитао текст о
Попа’c-у, који је написао уместо уводне речи
за надахнуто опремљен каталог.
Са „Свим својим Србима“ Попа’c ће

путовати у Београд. Украсиће на тај начин
културна, књижевна, спортска и политичка
пријатељства између Срба и Румуна
потврђујући све што је историја оставила у
аманет.
У наставку вечери, после „Српске игре“
изведене од стране Милице Пантин на
клавиру, уследио је многоочекивани
књижевни тренутак. Своје су стихове и
одломке из прозних радова читали српски и
румунски писци који су се свих ових година
дружили, и преводили књиге, чинећи да
културе народа
којима припадају
буду
приступачније и
обогаћеније
књижевним и
уметничким
прожимањима.
Младе и
талентоване
Радмила Јана
Шакотић и
Александра
Петров, читале су
двојезично, а за
преводе са
српског на румунски и са румунског на
српски побринули су се: Љубинка Перинац
Станков, Лучијан Алексиу, Славомир
Гвозденовић и
Александар
Стојковић.
Те незаборавне
вечери пред
бројном публиком
представљена је
још једна изложба
радова са ликовне
колоније o
Преображењу
2014. у Темишвару,
коју је Савез
организовао са
„Арте“ групом
писаца из Београда.
Дана Петков је представила изложене
радове, истакавши значај ове ликовне
колоније, која се сваке године организује o
Преображењу.
Заинтересовани читаоци су имали
прилике да купе књиге по нешто нижим
ценама, штандови су остали отворени у
галерији „Терезија“ и идућег дана, а присутни
су имали прилику да пажљиво погледају ове
посебне и вредне изложбе.
Горан Гога Пантин
br. 1290/14.11.2014.
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ШУМАДИJСКО ДАРОДАРJЕ
У оквиру друге недеље Дана српске
културе, прошлог понедељка, 10. новембра,
са почетком у 19 часова у Свечаној сали
Владичанског двора у Темишвару одржала
се манифестација Шумадијско дародарје.
Публициста и одговорни за издавачку
активност ССР, Љубомир Степанов, обратио
се гостима и домаћинима, а затим реч дао
председнику Савеза Срба, Огњану Крстићу,
који је поздравио представнике Удружења
српско-румунског пријатељства „Ризница“ и
госте из
Крагујевца,
посланика
Славомира
Гвозденовића,
званице,
представнике
свештенства,
професоре и
ђаке Српске
гимназије
„Доситеј
Обрадовић“.
Председник
Удружења
српскорумунског
пријатељства
„Ризница“ из Крагујевца, књижевник и
новинар Света Маџаревић, дугогодишњи
пријатељ Срба из Румуније, истакао је у
свом излагању да је вече названо
Шумадијско дародарје стоти програм који
Ризница приређује на просторима Румуније и
нагласио да оваквог програма не би било да
није Савеза Срба и вредних Срба из
Румуније. „Свим Србима моје поштовање“,
поздравне су речи професора др Николаја
Царануа, председника Лиге румунско-српског
пријатељства. Он је изразио задовољство
што присуствује овом значајном догађају за
оба братска народа, да је срећан што је
поново са Србима и закључио речима: Нико
нема што има Србија, ја нисам Србин, али
Србија је у мом срцу! У свечаној дворани
Владичанског двора била је приређена
изложба фотографија на двадесетак паноа,
аутора Горана Милосављевића и Марије
Јовановић под називом Венчање краља
Александра и принцезе Марије – Круна
српско-румунског пријатељства.
Темишварци су имали јединствену прилику
да погледају много необјављених
фотографија на тематику спона српског и
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румунског двора. Изложба ће бити отворена
1. децембра у Београду у оквиру
обележавања Националног дана Румуније. О
експонатима, њеним ауторима, тројезичном
каталогу говорио је Предраг Илић, директор
Историјског архива Шумадије града
Крагујевца. Уследила је презентација и
представљање двојезичне књиге Ризница
сећања, аутора Свете Маџаревића и
Боривоја Николића у којој је описано
деведесет и девет заједничких програма. О
књизи су
говорили аутори,
а затим и
новинар Зоран
Мишић, уредник
„Недељних
новина
крагујевачких“.
Културна
манифестација
Шумадијско
дародарје
настављена је
пројекцијом
историјскодокументарних
филмова
југословенске
кинотеке: стари видео запис припремљен
као вест за британску јавност у којем су
приказани детаљи са венчања Њ.В. Краља
Александра Првог и Њ.В. Краљице Марије,
које се одржало 8. јуна 1922. године, а
затим дугометражни звучни филм о
Југославији, снимљен 1930. године. Током
ове предивне културно-уметничке вечери
наступила је вокална солисткиња из
Лужница, Милена Лазаревић, која је извела
неколико традиционалних српских и
румунских народних изворних песама.
Иначе, Милена потиче из чувене школе
Мериме Његомир и она је први глас тог
студија, а до сада је освојила неколико
награда широм Србије и света. На крају
манифестације председник ССР Огњан
Крстић је поводом Дана српске културе
уручио господину Свети Маџаревићу,
председнику Удружења српско-румунског
пријатељства „Ризница“ Лужнице,
захвалницу и медаљу у знак признања и
захвалности за изузетан допринос у развоју
културе и сарадње између града Крагујевца
и Срба из Румуније.
Миодраг Тодоров

IZ AKTIVNOSTI SSR

СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА
РУКОВОДЕЋЕГ САВЕТА ССР
У петак, 7. новембра, с почетком у 15
часова одржана је у седишту Српске куће у
Темишвару седница Извршног одбора
Руководећег савета Савеза Срба у
Румунији. Прошлонедељном седницом
председавао је председник Савеза Срба,
Огњан Крстић. Присуствовали су: Славољуб
Аднађ – потпредседник за тимишку жупанију,
Адријан Мојсеш – потпредседник за
карашсеверинску жупанију, Борислав
Велимировић –
потпредседник
за Букурешт и
Живица
Милојков –
потпредседник
за Темишвар.
Седници су
присуствовали
Златиборка
Марков,
секретар ССР и
Тима Лацић,
главни
књиговођа.
Установљен је
кворум, пошто
су седници присуствовали пет од осам
чланова Извршног одбора Руководећег
савета. Прво је усвојен записник са прошле
седнице Извршног одбора ССР и стављен
је на гласање дневни ред седнице: Усвајање
акција и културно-уметничких манифестација
ССР за месец децембар, Админстративноорганизациони проблеми и Тачка разно.
Прва тачка дневног реда - Акције и
манифестације за децембар месец:
Секретар ССР Златиборка Марков
прочитала је позив који је стигао из Орадеје
за гостовање Културно-уметничког друштва
„Свети Никола“ из Дињаша на
традиционалној манифестацији Фестивал
обичаја за Божић и Нову годину, за коју је
друштво добило позив већ трећу годину
заредом, а предлог је након гласања усвојен
једногласно. Ова манифестација додаје се
на осталих пет изгласаних на седници
Руководећег савета ССР, а то су:
Обележавање прославе Светог Николе –
славе КУД „Свети Никола“ из Дете,
Обележавање Материца у сарадњи са

Епархијом темишварском, Подела поклонпакетића, Дечији сабор обичаја и традиције
„Венац“ и Обележавање двадесет и пет
година од оснивања Савеза Срба и Крсне
славе наше кровне организације Светог
Николе. У наставку седнице Извршног
одбора прешло се на гласање трошкова
штампања следећих наслова у издању ССР:
монографија АКУД „Младост“ 45 - аутори
Љубомир и Весна Степанов и Савез Срба у
Румунији 25 аутор Љубомир
Степанов,
Статистички
подаци Срба у
Румунији аутор
Љубомир
Степанов,
Српска
православна
црква у Ченеју –
аутор јереј Саша
Јашин, збирка
песама Благоја
Чоботина Непрестано
понављање,
Арадска тврђава – Логор за српске
интернирце у Араду за време Првог светског
рата, приређивач Стеван Бугарски и
Банатски алманах 2015. Штампање ових
књига је у блоку једногласно изгласано.
Председник ССР, Огњан Крстић, је
представио присутнима на седници
финансијску слику пословања, као и оквирне
трошкове Савеза од јануара до септембра
месеца ове године и обавестио
потпредседнике о ситуацији радова који су у
току у Српском културном центру ССР, а
уколико преостане новац у овогодишњем
буџету, почеће радови оспособљавања на
спрату, јер зна се да део пара мора да се
остави да би се нормално функционисало
током јануара месеца. Председник ССР,
Огњан Крстић, је на крају прошлонедељне
Седнице обавестио присутне о току деветог
по реду издања манифестације Дани српске
културе, која се новембра месеца одржава у
нашем граду.
Миодраг Тодоров
br. 1290/14.11.2014.
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OD PETKA DO PETKA
СРПСКО ПРОСВЈЕТНО КУЛТУРНО ДРУШТВО
„ПРОСВЈЕТА“ ИЗ БЕЧА БОРАВИЛО У ТЕМИШВАРУ

Прошлог викенда ђаци, професори и
чланови СПКД „Просвјета“ из Беча боравили
су у Темишвару и посетили знаменитости
града.
Тако су гости из Беча посетили и
Саборну српску цркву, споменик Доситеју
Обрадовићу, Српску читаоницу и споменик

Милошу Црњанском, али и седиште Савеза
Срба у Румунији, где су се задржали у
разговору о будућој сарадњи са челницима
ССР, председником Огњаном Крстићем,
секретаром Златиборком Марков и српским
послаником у Румунском парламенту,
Славомиром Гвозденовићем. Љ.П.С.

ПОЛОЖЕНИ ВЕНЦИ НА СПОМЕНИК СРПСКИМ
ЈУНАЦИМА У МЕДЏИДИЈИ
У уторак 11. новембра положени су венци
на Спомен-костурницу посвећену српским
јунацима палим у Првом светском рату, у
Медџидији.
У тешким борбама које су се водиле у
Добруџи од августа до октобра 1916. године,

из Прве српске добровољачке дивизије од
укупно 18.868 војника, погинуло је више од
2.500 бораца, а преко 6.000 је рањено.
У Општини града Медџидија организован
је пријем за високе румунске и стране
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званичнике, као и за дипломатске
представнике присутне тога дана на
свечаности.
Палим херојима је служен помен уз
пригодне говоре, након којих су положени
венци. Полагање је пратила и Почасна гарда
румунске војске која је одала почаст палим
борцима.
На споменик у облику велике пирамиде,
која симболизује вечност, од венчанског
мермера, венце су положили румунски
званичници, челници Општине Медџидија, на
челу са градоначелником Маријаном
Јордакеом, представници Амбасаде Србије у
Букурешту на челу са амбасадором Бранком
Бранковићем, отправником послова Гораном
Гвозденовићем, конзулом Иваном
Исидоровић и војним аташеом, пуковником
Милојем Здравковићем.
Венце су положили и представници
Амбасаде Русије у Букурешту, Драган
Крстић, потпредседник Лиге румунскосрпског пријатељства и представници Војске
Румуније.
У име Савеза Срба у Румунији венце су
положили Борислав Велимировић
потпредседник ССР и Стева Лепојев,
секретар МО ССР у Букурешту. Љ.П.С.

DOSITEJEVCI

КЊИГА “О ЉУБАВИ С ЉУБАВЉУ”
ПРЕДСТАВЉЕНА У ТЕМИШВАРУ
Уз учешће аутора, у темишварској Српској
теоретској гимназији “Доситеј Обрадовић”, 7.
новембра представљена је књига за децу “О
љубави с љубављу” (Пчелица, Чачак, 2014),
Светлане Матић из Беча и Александра
Чотрића из Београда.
Ова књига дечјих исказа и афоризама за
децу на тему љубави задобила је и
симпатије малишана у највећем граду на
западу
Румуније.
Аутори су у
разговору с
децом
представили
своје дело,
али и
истакли
значај
учења
матерњег
српског
језика у
расејању.
Матићева и Чотрић указали су да су многи
великани српске културе и науке, попут Вука
Стефановића Караџића, Доситеја
Обрадовића, Николе Тесле и Михајла
Пупина, већи део свога живота провели
изван Србије, али су стално радили у
интересу своје земље и свога народа и
били поносни на своје порекло.

Аутори су школи и малишанима даривали
своје, али и књиге других аутора, посвећене
Стефану Немањи, Николи Тесли, Вуку
Караџићу и другим великанима српске
духовности, уметности и науке.
Књижевном часу, одржаном у свечаној
сали темишварске Гимназије, присуствовали
су бројни ученици, директор школе Јадран
Кланица, српски посланик у Румунском
парламенту,
др
Славомир
Гвозденовић
и
председник
Српског
културнопросвјетног
друштва
“Просвјета”
из Беча
Срђан
Мијалковић.
Књига
Светлане Матић и Александра Чотрића “О
љубави с љубављу” објављена је у
септембру ове године и већ је
представљена у Шапцу, Будимпешти,
Франкфурту, Бечу и Београду, укључујући и
међународне сајмове књига у Франкфурту,
Београду и Темишвару.

ТЕЧАЈ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ УЧЕЊА
У свечаној дворани Српске гимназије
„Доситеј Обрадовић“ је у петак, 7. новембра,
одржан отворен течај предузетничког учења.
У овај пројекат је већ укључено неколико
наставника и разреда српске школе, имајући
у виду да развој предузетништва као
кључне компетенције представља један од
дугорочних стратешких циљева ЕУ, а
претходних година је све више добио на
значају. Стратегија развоја школства
наглашава да курикулуми морају у фокусу
имати креативност и предузетништво, који
су у ЕУ препознати као кључни фактори
економског развоја базираног на
иновативности.
Представник непрофитабилне

организације „Junior Achievement România“ је
у својству излагача рекао да у контексту
примене предузетничког учења, као
међупредметне области у постојећим
предметним програмима основне школе,
кључну компетенцију не посматра у ужем
смислу, као оспособљавање за покретање
сопствених пословних подухвата и
реализацију пословних активности, већ у
најширем смислу као концепт који
промовише предузетнички начин
размишљања и развој личности која је
способна да проактивним деловањем
ефикасно функционише у друштву.
Горан Мракић
br. 1290/14.11.2014.
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ИЗ МАЛОГ У ВЕЛИКИ БЕЧ
У периоду између 2. и 4. новембра,
седморо ученика петог разреда Српске
гимназије „Доситеј Обрадовић“, заједно са
учитељицом Вером Жупунски, посетили су
Беч. Повод њихове посете био је тај што су
учествовали у заједничком пројекту “Речи
нас спајају“ са децом Мултиетничке школе
16. Бицирка у Бечу.
О целокупном путовању своје утиске са
нама је поделила учитељица Вера
Жупунски: „Ивана, Маја, Дара, Лука, Ален,
Ненад и Алекса припремили су рецитал о
српском великану Доситеју Обрадовићу и
представили се препуној сали Мултиетничке
школе, заједно са њиховим колегама из
Беча. Након представе су родитељи бечких
ученика спремили различита јела
специфична државама из којих долазе. У
тој школи уче деца свих националности, а
највише има Срба, Хрвата, Македонаца,
Румуна и Бугара.
Наши домаћини су нам спремили леп
дочек и богат програм. Професорка српског
језика, г-ђа Анкица Босанац, нас је
представила њеним ученицима, а професор
географије Симон Клеменс је одржао, на
енглеском језику, заједнички квиз о
европским државама. Могу да се похвалим
нашом децом, јер су била на високом нивоу.
У школи су се наши фино дружили, а
дружење се наставило по кућама домаћина,
пошто су нас они лепо угостили. Деца су
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овом приликом имала могућност да виде
како се одвија настава у другој држави и да
упореде ниво знања и упознају начин
живљења деце у другим породицама.
Исто су наша деца била одушевљена
великим градом. Задивио их је дворац
Шенбрун са његовим огромним просторијама
и парком. Посетили смо центар града и
били да видимо и Белведере Еугена
Савојског.
Велика нам је част што смо били позвани
и у Амбасаду Србије у Бечу. Тамо нас је
амбасадор, г-дин Перо Јанковић, примио и
посветио пуно пажње нашој деци. Поносни
смо, јер је амбасадор истакао да је чуо са
више страна да смо ми, Срби у Румунији,
пример свим Србима у Дијаспори што се
тиче организовања и активности. Богатији и
пуни незаборавних тренутака, вратили смо
се у наш “мали Беч“.
Наша сарадња са децом Мултиетничке
школе неће се зауставити овде, јер их ми
очекујемо да нам буду гости маја месеца
следеће године.”
Уједно, Вера Жупунски захваљује Савезу
Срба у Румунији, нашој кровној организацији,
која се и овога пута побринула да путовање
и боравак Темишвараца учини пријатним и
да им ово гостовање остане у дугом и
лепом сећању.
Горан Гога Пантин

REPORTER

ТУРНИР „НАША РЕЧ“ У СТОНОМ ТЕНИСУ
У ТЕМИШВАРУ
Прошле суботе, 8. новембра, у Спортској
сали темишварске Грађевинске гимназије,
поред Дома студената, одржало се друго
издање стонотениског турнира под називом
„Наша реч“ у организацији Савеза Срба у
Румунији и спортских радника Георге Фикла
и Тоше Цоцина. Са почетком у 13 часова у
Спортској сали Грађевинске гимназије
почело је такмичење јуниора, на којем су
учествовали ђаци Српске гимназије „Доситеј
Обрадовић“ из Темишвара, а од 15 часова
одржао се стонотениски турнир за сениоре.
Иницијатива за одржавање овог спортског
такмичења потекла је од Тоше Цоцина, чија
је жеља да се из године у годину број
младих такмичара повећа како би се ова
лепа игра популарисала у редовима
омладине из нашег града и околине. У
присуству стонотениског тренера и
националног судије, професора физичке
културе, Георге Фикла и Кристине Дражилов,
професорке спорта Српске гимназије
„Доситеј Обрадовић“ у Темишвару, турнир
пријатељства у стоном тенису „Наша реч“
протекао је у фер и спортској атмосфери.
Прво су снаге одмерили ученици
темишварске Српске гимназије: Тимеа и
Константин Дражилов – ученици другог
разреда, Јасмина Јеремић, Виктор

Бранковић и Филип Герман ученици седмог
разреда, Стефан Герман ученик деветог
разреда, Александар Панић ученик десетог
разреда и гост из матичне Србије, Петар
Чонка. После узбудљивих партија, коначни
поредак изгледа овако: прво место освојио
је Стефан Герман, који је у финалу био
бољи од Александра Панића, треће место
припало је Филипу Герману, четврто Виктору
Бранковићу, а пето место Јасмини Јеремић.
Након јуниора у поподневним часовима
уследило је надметање намењено
сениорима. Уписало се преко четрдесет
такмичара из Темишвара, узраста од 18 до
70 година, а после неизвесних мечева,
најбољи у баратању белом лоптицом
показали су се: Мирча Талпеш, Богдан Попа
и Георге Марта. На овогодишњем другом
издању спортског стонотениског такмичења
резервисаног за аматере учествовало је око
шездесет спортиста подељених у две
категорије. Турнир у стоном тенису протекао
је у пријатној атмосфери, а награде
састојале су се од диплома, медаља и
пехара за најбоље учеснике овогодишње
спортске манифестације. Освежење и
послужење за све учеснике обезбедио је
Савез Срба у Румунији.
Миодраг Тодоров
br. 1290/14.11.2014.

19

PRAVOSLAVQE
Свети Николај Српски

Свештeномученик Акепсим,
епископ Наесонски
и други с њим
Осамдесетогодишњи старац Акепсим,
испуњен сваком врлином хришћанском,
сеђаше једнога дана у дому своме са
гостима својим. У том дете неко испуњено
благодаћу Духа Божјег притрча старом
епископу, целива га у главу и рече: „Благо
овој глави, јер ће за Христа примити
мучење!” Ово пророчанство ускоро се
обистини. Цар Саворије подиже љуто
гоњење хришћана по свој Персији, те и св.
Акепсим би ухваћен и изведен пред некога
кнеза жречевског. Ухваћеном и везаном
епископу приступи неко од његових домаћих
и упита, шта заповеда у погледу дома.
Светитељ му одговори: „То више није дом
мој, ја бесповратно одлазим у дом вишњи.”
После великих истезања буде бачен у
тамницу, где сутрадан буду доведени и
Јосиф, презвитер и старац од 70 год, и
Аитал ђакон. После трогодишњег тамновања
и многих мука Акепсиму одсекоше главу, а
Јосифа и Аитала укопаше до бедара у
земљу, и наредише бездушници хришћанима,
да их ударају камењем. Тела Јосифова
Промислом Божјим нестаде те ноћи, а над
телом Аиталовим израсте дрво „марсина”,
које исцељиваше сваку болест и сваку муку
на људима. И тако трајаше 5 година, па
онда злобни и завидљиви незнабошци
посекоше то дрво. Пострадаше ови Христови
војници у IV веку, у Персији, а за време
незнабожног цара Саворија.

Свети великомученик
Георгије
Овога дана празнује се пренос моштију
св. Георгија из Никомидије у град Лиду
Палестинску, где пострада у време цара
Диоклецијана. Страдање овога дивног
светитеља описано је под 23. априлом.
Пред смрт своју умоли св. Георгије слугу
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свога, да му узме тело по смрти и пренесе у
Палестину, одакле му и мајка родом беше, и
где имаше велико имање, које раздаде
сиромасима. Слуга тако и учини. У време
цара Константина буде сазидан у Лиди
красан храм св. Георгија од стране побожних
хришћана, па приликом освећења тога храма
пренесу се у њ мошти светитељеве, и ту
сахране. Безбројна чудеса догодила су се
од чудотворних моштију св. Георгија,
великомученика Христова.

РАСУЂИВАЊЕ
Између многобројних чудеса св. Георгија
прича се једно овако: на острву Митилени
беше црква св. Георгија великомученика и
победоносца. Житељи целог тог острва
стицаху се тој цркви о годишњем празнику
свечевоме. Сазнавши за ово Сарацени са
Крита ударе једне године о празнику на то
острво, те поплене и поробе, па се врате на
Крит. Том приликом би заробљен и један
красан младић, кога пирати дароваше кнезу
своме на Криту. Кнез га прими и постави за
свога трпезара. Родитељи младићеви беху у
превеликој тузи за сином својим. Када прође
година, и опет дође дан св. Георгија, тада
тужни родитељи, сходно обичају староме,
постављаху трпезу и гошћаху многе госте.
Сетивши се сина свога мајка бедна оде
пред икону свечеву, паде по земљи и поче
молити св. Георгија, да јој како зна избави
сина из ропства. Па се врати мајка гостима
за трпезом. Тада домаћин диже чашу и напи
у славу св. Георгија. У том тренутку обрете
се син њихов међу њима држећи у руци
једно стакленце с вином. Када га сви питаху
с изненађењем и страхом, откуда и како се
обрете он ту, младић одговори, да баш кад
је хтео наслужити вино своме господару на
Криту, појави се пред њим неки витез на
коњу, узе га к себи на коња, и пренесе га
тренутно у дом родитеља његових. Сви се
удивише и прославише Бога и дивнога
светитеља Његова Георгија војводу и
победоносца.
Припремио је протојереј-ставрофор
др Бранислав Станковић

POLITI^KA HRONIKA
КО ЋЕ КОГА ДА „ИЗРЕШЕТА“ ОВОГА ПУТА?!

Пише:
Србољуб
Мишковић

Шта може учинити један државник на највећој друштвеној
позицији да народу буде боље, јер то је, на концу конца, и циљ
сваке политичке странке или политичара? Много тога неће бити у
стању да уради ако бива окружен једино демагозима,
профитерима, мафијашима...

У недељу, 16. новембра, игра се
одлучујући петогодишњи државни дерби.
Некада смо имали петогодишње планове, а у
новије време петогодишње дербије. До сада
смо промашили сваког пута. Да ли ће тако
бити и у недељу? Наш народ каже да се од
судбине не може побећи. Ту је у праву.
Пре десет година, након другог круга
председничких избора, победник Трајан
Басеску је поручио свом народу да „живи
боље“. Народ га није послушао и живи све
горе. Пре пет година, исти председник и
кандидат за Котрочењ, је озарена лица и уз
специфичан му осмех изјавио: „Изрешетао
сам вас!“ (ciur на румунском значи решето).
Ако се односио само на политичке ривале,
погрешио је. Изрешетао је и своје
следбенике, мислим на обичне грађане,
предузетим непопуларним мерама. Народ је
и даље очекивао боље дане. Уосталом,
тешко је претпоставити да се тако нешто
може догодити у држави где више од
половине грађана живи на ивици сиромаштва
и једва спаја крај са крајем.
Шта може учинити један државник на
највећој друштвеној позицији да народу буде
боље, јер то је, на концу конца, и циљ
сваке политичке странке или политичара?
Много тога неће бити у стању да уради ако
бива окружен једино демагозима,
профитерима, мафијашима... Чини се да је
тако било свих минулих 25 година. Зар би
иначе Румунија доспела на 60. место
светске лествице у погледу просперитета!
Британски институт Легатум је урадио
студију за 2014. годину и закључио да је
наша држава „пала“ на 60. место, а да су
испред нас далеко одмакле државе које би
“требало” да буду иза нас, као Словачка
(35), Мађарска (39), Монголија (52),
Узбекистан (57), итд. Свакако, не пада нам
на памет да се изједначавамо са Норвешком
(1), Швајцарском (2), Новим Зеландом (3)
или Данском (4), али бар са Словенијом
(24), Чешком (29) или Пољском (31) требало
би да будемо на истом нивоу. Ако одговор

на ова питања има будући председник, онда
нека се прихвати посла. Ако ћемо за пет
година бити тамо где јесмо, а буде нас
престигао и Бангладеш, онда важи она
изрека да се од судбине не може побећи.
Очекивали смо ових дана, од завршетка
првог круга, да нам преостала два „такмаца“
изнесу на „послужавник“ њихов „мени“ за
период будућег председничког мандата.
Виктор Понта је и у својству премијера
покушао да неким предјелом завара глад
бирача, али то није довољно. Зашто би се
неки лекар задовољио са 100 леја вишка на
плати када му, управо ових дана, Данци,
Норвежани, Британци нуде месечну плату од
преко 3.000 евра? Чему ће помоћи 50 леја
више неком сиромаху на оних 350 које је до
сада примао? Друга су очекивања народа
ситог и преситог разних обећања.
Са своје стране, Клаус Јоханис обећава
другачији начин вођења државне политике.
Шта би ту могло да се измени да Румунија
крене заиста напред огромним кораком, ако
је могуће и кенгуровим скоком? Питам се
само шта ће нам остати за прави напредак
када победник, ма ко он био, „намири
рачуне“ према спонзорима. Да није тако
било свих минулих година, Румунија не би
имала највећи (процентуално) број
политичара иза решетака. Мислим на
парламентарце, министре, жупанијске
челнике, новопечене милионере... Сваки од
њих је био уз неког председника, уз неку
партију, уз неког премијера...
Након првог круга, Виктор Понта је имао
десетак процената предности у односу на
Клауса Јоханиса. Да ли ће тако бити и у
недељу после 21.00 часа? У минула два
председничка избора (2004. и 2009) Трајан
Басеску је победио Адријана Настасеа и
Мирчу Ђоану „на бркове“, што би се рекло.
Може ли бити тако и сада?
Но, будимо још мало стрпљиви. Новог
председника ћемо имати ван сваке сумње.
Чекам да видим да ли ће и овај узвикнути:
„Изрешетао сам вас!“.
br. 1290/14.11.2014.
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МИЛАН ПЕТРОВИЋ КВАРТЕТ НА БЛУЗ И ЏЕЗ
ГАЛА СВЕЧАНОСТИ У ТЕМИШВАРУ
Прва озбиљнија музичка манифестација
у Темишвару посвећена џез и блуз музици
после децембра 1989. почела је скромно,
1991, на иницијативу Беле Камоче, лидера
састава Бегеј Блуз Бенд и имала је еврорегионални карактер. Оснивач више није међу
нама, али се фестивал одржао, развио и
постао један од дугорочних и стабилних у
овом делу Румуније.
Током 24 издања овде
су наступали бројни
музичари и састави из
Србије: од пијанисте
Милоша Крстића,
састава Блу Фемили,
Сирова кожа, The
Gamblers, до Јована
Маљоковића,
Београдског Џез Трија,
Бети Ђорђевић и, ове
године, квартета
Милана Петровића.
На сцени дворане
Капитол Филхармоније
Банат, у суботу, 15.
новембра, ће као главна звезда вечери
наступити овај динамичан београдски
састав. Истакнут, млад, али већ искусан
пијаниста Милан Петровић, активан на
музичкој сцени Србије од 1993, афирмисао
се од 1995. као члан успешног реге-поп
састава Дел Арно Бенд са којим је снимио
два албума и наступао на највећим
фестивалима, као што су Егзит и Београдски
Бир Фест. Године 2011. основао је Милан
Петровић Квартет, поводом рада на снимању
солистичког албума Excursion (2012), на
којем је учествовало ни мање ни више него
38 свирача! Међу њима су се нашли и они
који сачињавају садашњу поставу:
саксофониста Лехел Нађ, бубњар Богдан
Зђелар и басиста Роберт Гостничар. У
музичком изразу квартета се, захваљујући
пасији и виртуозности инструменталиста,
природно прожимају и утапају различити
стилски елементи као што су: фанк, блуз,
свинг, рок, присутни поготово на другом
албуму, Favorites (2013). На овој су плочи
обрадили песме Металике, Дип Парпл, Смак,
Боба Марлија тако да у су њиховој
интерпретацији све ове нумере биле вешто
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уроњене у џез и имале сопствени печат
свирача, те су поједини музички критичари
одустали од тога да их називају обрадама.
Замолио сам посредством интернета,
пред овај наступ у Темишвару, лидера
квартета Милана Петровића да нам објасни
генезу овог пројекта. Како то да су четири
млада музичара са различитим укусима и
жанровским
опредељењима успели
да пронађу заједнички
језик на овако
уверљив начин?
“Прича око нас иде
овако: када сам
завршио каријеру у
великом реге бенду
ужелео сам се мањих
и интимнијих простора
у односу на
дотадашње огромне
бине и велики број
људи у публици. Почео
сам да радим на
инструменталном блуз
албуму. Нисам имао бенд па сам позвао
пријатеље. Међу тих 38 пријатеља који су се
одазвали били су и садашњи чланови
квартета Богдан и Лехел. Придружио нам се
касније и Роберт, басиста са одличном
препоруком. То су људи које дуго познајем и
лепо смо сарађивали и пре квартета. Сви
потичемо из другачијих сфера музике,
најмање је ту било џеза у ранијим
каријерама. Свирамо инструменталну музику
у слободној форми и ту смо пронашли тај
наш сопствени израз. Спојили смо наша
претходна искуства: моја у блуз, рок, реге и
поп водама, Лехелова у џезу, Богданова у
ритму и блузу и Робертова у року. Полако
формирамо наш звук и лепу енергију.“
Милан Петровић Квартет је добро
уиграна постава са изразитом жељом да
наступи пред публиком и успостави ону
магичну комуникацију која сваки концерт
претвара у јединствен догађај. Београдски
музичари изразили су радост што ће ове
суботе први пут наступити у Темишвару,
граду о коме су чули лепе приче.
Миодраг Обрадов

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. 1290/14.11.2014.
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ЈОШ ЈЕДНА ЗВЕЗДИНА НУЛА
Убедљивом победом у Суботици,
Партизан је повећао предност у односу на
најближе пратиоце, који су кикснули у овом
колу. Црвена звезда је на свом стадиону
одиграла без голова са Чукаричким, док је
Војводина неочекивано поражена у Новом
Саду од Доњег Срема. Ово 12. коло је било
коло гостију, сва три бода освојили су још
Рад у Јагодини и Вождовац у Крушевцу, док
су преостали дуели завршени без
победника.
Резултати и стрелци 12. кола:
Раднички Н. – ОФК 0-0
Младост – Раднички К. 0-0
Црвена звезда – Чукарички 0-0
Јагодина – Рад 0-2 (Распоповић 2‘, Перовић
72‘)
Војводина – Доњи Срем 2-3 (Гаћиновић
46‘, Веселиновић 72‘ једанаестерацШарац 40‘, Станисављевић 62‘, Зец 77‘)
Спартак – Партизан 0-3 (Шкулетић 33‘, 80‘,
81‘)
Напредак – Вождовац 0-2 (Џугурдић 23‘,
Шкерјанц 27‘)
Нови Пазар – Борац 2-2 (Тинтор 39‘, Кецап
68‘- Стојановић 5‘, 9‘)
Табела:
1. Партизан
12 10 1 1
29-7 31
2. Ц. звезда
12 8 3 1
15-4 27
3. Војводина
12 8 1 3 24-11 25
4. Чукарички
12 6 4 2 21-10 22

5. Нови Пазар
12 6 2 4 17-12 20
6. ОФК
12 4 6 2 15-14 18
7. Младост
12 5 2 5 13-14 17
8. Спартак
12 4 4 4 10-13 16
9. Рад
12 4 2 6 18-19 14
10. Јагодина
12 4 2 6 13-19 14
11. Доњи Срем
12 4 2 6 11-19 14
12. Борац
12 2 5 5 11-14 11
13. Вождовац
12 3 2 7 10-20 11
14. Напредак
12 2 4 6
8-14 10
15. Раднички Н. 12 3 1 8 10-21 10
16. Раднички К. 12 1 3 8
2-16 6
Првенство се наставља 22. новембра
сусретима:
Борац – Раднички Н.
Вождовац – Нови Пазар
Партизан – Напредак
Доњи Срем – Спартак
Рад – Војводина
Чукарички – Јагодина
Раднички К. – Црвена звезда
ОФК – Младост
Листа стрелаца:
11 голова: Шкулетић (Партизан)
8 голова: Јелић (Рад), Веселиновић
(Војводина)
7 голова: Лазовић (Партизан)
6 голова: Матић (Чукарички), Гаћиновић
(Војводина)
5 голова: Езе (Младост), Кецап (Нови
Пазар).

ИЗБОР ЗА ДАНЦЕ И ГРКЕ
Селектор фудбалске репрезентације
Србије Дик Адвокат за квалификациони
сусрет против Данске и пријатељску
утакмицу са Грчком позвао је следеће
играче:
Гoлмaни: Влaдимир Стoјкoвић (Мaкaби
Хаифа, 56 утакмица, 48 примљених голова),
Жељкo Бркић (Удинезе, 10, 11), Предрaг
Рaјкoвић (Црвенa звездa, 1, 1);
Одбрaнa: Брaнислaв Ивaнoвић (Челзи, 73
утакмице, 8 голова), Душaн Бaстa (Лaциo,
16, 2), Aлексaндaр Кoлaрoв (Мaнчестер сити,
51, 6), Мaтијa Нaстaсић (Мaнчестер сити,
16), Aнтoниo Рукaвинa (Виљaреaл, 29), Ненaд Тoмoвић (Фиoрентинa, 13), Душкo Тoшић
(Генчлербирлиги, 12, 1), Стефaн Митрoвић
(Фрaјбург, 3), Никoлa Мaксимoвић (Тoринo,
4), Милaн Бишевaц (Олимпик Лиoн, 18);
Средина: Рaдoсaв Петрoвић
(Генчлербирлиги, 39, 1), Немaњa Мaтић
(Челзи, 15), Немaњa Гудељ (AЗ Aлкмaр, 6),
Милoш Јoјић (Бoрусијa Дoртмунд, 4,1),
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Здрaвкo Кузмaнoвић (Интер, 49, 6),
Aлексaндaр Игњoвски (Aјнтрaхт, 11), Душaн
Тaдић (Сaутхемптoн, 27, 6), Зoрaн Тoшић
(ЦСКA Мoсквa, 59, 9);
Напад: Лaзaр Мaркoвић (Ливерпул, 15, 2),
Филип Ђуричић (Мaјнц, 16, 4), Филип
Ђoрђевић (Лaциo, 14, 4), Aлексaндaр
Митрoвић (Aндерлехт, 8, 1), Дaнкo Лaзoвић
(Пaртизaн, 44, 11).
Последњи овогодишњи сусрет
квалификација Србија игра против Данске на
стадиону Партизана 14. новембра, а
пријатељски дуел против Грчке у Хани на
Криту игра се 18. новембра.
Стање у И групи пред наставак
квалификација је следеће:
1. Данска
3 1 1 1
3-3 4
2. Албанија
2 1 1 0
2-1 4
3. Португал
2 1 0 1
1-1 3
4. Србија
1 0 1 0
1-1 1
5. Јерменија
2 0 1 1
2-3 1
Припремио: Јадран Кланица

SPORT
Фудбал, Друга лига

ПОВЕЋАЛА СЕ РАЗЛИКА
Прво коло другог дела шампионата (друга
серија) донело је радост темишварском
друголигашу али и тугу решичком. АКС Поли
је на свом стадиону победио Миовењ са 1-0
док је Металул Решица, исто на свом терену,
поражен са 1-2 од Кампине, што је мало ко
очекивао. Овом игром резултата, разлика
између две првопласиране екипе повећана
је на 4 бода.
Остали резултати 11. кола: Рамнику
Валча – Панкота 1-0, Сату Маре – ФК
Карансебеш 2-1, ФК Олт Слатина – Тарлуђен
1-1. ФК Бихор је био слободан.
Врх табеле
1. АКС Поли
11 9 0 2 19-4 27
2. Металул Решица 11 7 2 2 16-10 23
3. Кампина
11 6 3 2 18-13 21
Наредно коло: Тарлуђен – АКС Поли,
Миовењ – Валча, Панкота – Решица,
Кампина – ФК Бихор, ФК Карансебеш –
Слатина.
Фудбал. Трећа лига

БЕЧКЕРЕК И СЕБИШ
БЕЗ ПОРАЗА
И после десетог кола водећи тимови на
табели су остали непоражени, а уз њих још
два тима озбиљно конкуришу за прво место.
Резултати у IV серији: Лугож – Тргу Жиу II 10, Крајова – Себиш 0-2, Мали Бечкерек –
Мехединц 4-0, Хунедоара – Ђармата 0-2,
Инеу – УТА БД 0-4, Турчењ – Мотру 1-1.
Врх табеле
1. М. Бечкерек
10 7 3 0 29-6 24
2. Себиш
10 7 3 0 17-4 24
3. УТА БД
10 7 2 1 22-7 23
4. Ђармата
10 7 1 3 13-7 22
Наредно коло: Себиш – Тргу Жиу, Филијаш
– Крајова, Мехединц – Хунедоара, УТА БД –
Мали Бечкерек, Мотру – Инеу, Турчењ Лугож. Ђармата је слободна.
Четврта Д лига

АСУ ПОЛИ И РИПЕНСИЈА
ОДМАКЛИ ПРАТИОЦИМА
У 15. колу постигнути су следећи
резултати: Жомбољ – Гатаја 1-1,
Думбравица – Мурањ 6-3, КФР Темишвар –

Ауто Темишвар 3-0, Шаг – Рипенсија
Темишвар 0-1, Раковица – Гирода 1-4, Стара
Бешенова – Улбеч 4-3, Ђирок – Фаџет 2-2,
АСУ Поли Темишвар – Машлок 1-0, Велики
Семиклуш – Орцишоара 1-0.
Врх табеле
1. АСУ Поли
15 13 2 0 49-10 41
2. Рипенсија
15 13 1 1 51-8 40
3. Думбравица
15 12 0 4 7-20 36
Неколико сусрета 16. кола: Гатаја –
Орцишоара, Машлок – Семиклуш, Фаџет –
АСУ Поли, Улбеч – Ђирок, Рипенсија –
Раковица, Ауто – Шаг итд.
Фудбал, Прва лига

КОЛО ГОСТИЈУ
У девет утакмица 14. кола гости су
освојили 20 бодова и то је до сада
„најплодније“ коло за госте. Резултати: АСА
Тргу Муреш – Медјаш 2-0, Динамо – ФК
Вииторул Констанца 2-0, ФК Брашов – Тргу
Жиу 0-3, ФК Ботошањ – КФР Клуж 0-1, „У“
Клуж – Петролул Плојешт 0-3, КСМС Јаш –
КСУ Крајова 1-3, Галац – Астра Ђурђу 1-1,
Конкордија – Стеауа 0-1, Рапид – Чеахлау 11.
На табели води Стеауа са 34 б, а следе
КФР КЛуж 29 б, Петролул 28 б у АСА Тргу
Муреш 26 б.
Наредно коло се игра за викенд 21-24.
новембар. Првенство се прекида, будући да
селекција Румуније игра у петак 14.
новембра једну од важних утакмица у
квалификацијама за ЕП 2016. Ривал
Румуније на „Национал арени“ је Северна
Ирска, лидер на табели.
Тимишко жупанијско првенство

ЈЕДИНО ВАРЈАШАНИМА
СУНЦЕ СИЈА
У минулом 13. колу једино су, (од наших
српских места), Варјашани имали разлога за
радовање поводом победе са 5-0 у
Темишвару против Трикоуа. У истој I серији
Чанад је поражен код куће са 2-7 од
Томнатика, а Сенпетар исто на свом терену
од Грабца са 2-3. У II серији Фењ је поражен
у Гиладу са 1-2, а Дињаш у Парцу са 1-4. И
Дета је доживела пораз и то са 2-5 у
Чернетјазу.
Припремио: Србољуб Мишковић
br. 1290/14.11.2014.
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MA[TARIJA
Александар Мирков

ПОБЕДИТИ СВЕ ПРОТИВНИКЕ
Наш другар, румених образа и широког
осмеха, Александар Мирков, ученик је другог
разреда Српске гимназије “Доситеј
Обрадовић’’. Што се школе тиче, воли све
предмете исто колико и одморе, а још више
своју учитељицу Милену.
Одличан је ђак, а
има времена да се
бави и хобијима.
Бави се спортом, а
омиљени му је
карате. Ову
борилачку вештину
тренира у Основној
школи број 12, а
тренер је Еуђен
Присећан. О свом
спорту Александар
каже: “Имам прави
кимоно и наранџасти
појас. Редом иду
овако: бео, жути,
наранџасти, зелени,
плави, браон, црн,
црвен. Тешко се
стигне до црвеног
појаса. И за
наранџасти се даје
испит, а камоли за
црвени... то је
тешко.’’ Учествовао
је и на такмичењу,
где је изашао као
победник борбе са
узбудљивом
завршницом: “На крају сам једној из четвртог
разреда подметнуо ногу, она је пала и ја сам
победио.’’ Хвалио се и медаљама. За сада
су ту две, једна бронзана и једна сребрна.
Оне су сјајније од златне зато што се
такмичио у старијој категорији, 8-9 година,
иако припада оној млађој. “На тренинзима је
и занимљиво и тешко. Лупамо ногама,
ударамо песницама, учимо да се бранимо.
Још нисам учествовао у катама. То су разне
карате позиције. У нашем клубу има четири
кате екипе’’, наставља Александар. Циљ
овог спорта му је врло једноставан – да
може све противнике да победи.
Да је прави спортски тип, показује
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чињеница да Александар воли и пливање.
Каже да једва чека да иде на базен. Тамо
плива, скаче, игра се. “Тата ме је научио да
пливам. Знам и да лежим на води и да
пливам на леђима. То је мало теже.’’ Ни
кошарка му није страна. Тренутно своје
кошаркашко умеће
показује код баке,
где постоје кошеви,
и код друга у
Фрајдорфу. Желео би
да је тренира, али
мора да сачека да
напуни 10 година, с
колико примају децу
на тренинг. Мама је
саиграч у партији
фудбала и то често
после 4 километра
вожње бицикла.
Иако жали што
нема брата или
сестру, каже да има
пуно пријатеља. То
су: Влад, Каси,
Адела, Итана.
Ипак, нема
лепшег места за игру
од села своје мајке,
Дињаша. Тамо има
“две кере’’, Џимија и
Вука. “Неће да
уједају, али се треба
пазити немачког
овчара’’, објашњава.
“Имам и зецове, а друга омиљена животиња
коју немам је фока.’’ Међутим, Александру
није у глави само игра, када оде на село.
Како каже, воли и да ради, тако да се
једном приликом наљутио на деду што је
ошишао траву без њега. У Дињашу га
фасцинира и трактор, који је чест мотив
Александрових цртежа. Омиљена му је
успомена кад је са ујком орао. Зато каже и
да му је сан да научи да вози и трактор и
комбајн. За сада ће они остати на папиру и
чекаће га док му се ноге још мало не
издуже, да стигну до контролних папучица.
Биљана Герман

^ESTITKE
Срећан ти 10.
рођендан, драги
ИГОРЕ ЈОРГОВАНУ
Желимо ти из доброг
најбоље, из лепог
најлепше, безбрижне
дане детињства,
исплетене радошћу,
срећом и успехом,
пријатне тренутке уз
твоје најмилије.
Твоји кумови: Бојан, Весна и Бранислав.

Наш драги
МИЛАН МИЛОВАНОВ
15. новембра
прославиће 13
година безбрижног
живота.
За твoј рођендан, да
нам увек буде здрав,
радостан и срећан,
да будеш уз нас
својом добротом, да
у нашем дому будеш
и надаље највећа радост. Твоје постојање
је за нас непроцењиво и нека ти је сваки
дан радост и срећа у животу, а људе да
дарујеш својом лепотом и добротом. Са
пуно љубави: тата Зоран, мама Николета,
брат Јован, мајке Јелена и Стела и деда
Николаје.

Син Зоран, снаја
Николета, унуци Милан
и Јован, пријатељи
Николаје и Стела, из
свег срца упућују драгој
ЈЕЛЕНИ МИЛОВАНОВ
руковет нежних пољубаца поводом
њеног 75. рођендана (13. новембра) и
нека још дуго поживи насмејана и ведра
лица, а ми ћемо је, као и до сада,
волети, поштовати и ценити.
На многаја љета, све најбоље и
најлепше!

Рођенданска
честитка:
ДРАГАНИ ЈАСМИНИ
БУРМАЗ
из Соколовца
срећан 14. рођендан,
пуно здравља, среће,
радости и успеха
желе њени најмилији:
мама Владанка, тата
Драган, брат Влада,
мајка Борица, деда
Илија и тетка Алмира.

Из свег срца
честитамо 87.
рођендан, 15.
новембра 2014.
године, драгом
ЉУБОМИРУ
ДРАГАНУ
из Моноштора,
арадска жупанија
Упућујемо најтоплије
и срдачне честитке,
дуг живот, здравља
и да те Бог чува. На многаја љета, са
љубављу жели ти син протојереј
Мирослав Драган, унук Богдан са
супругом Снежаном и теби најдража
праунука Тијана Драган.
Волимо те пуно, драги наш! На многаја
љета!

За твој деведесети
рођендан
ДУШАНЕ СЕКУЛИНУ
из Торње
родом из Ченеја
желе ти много среће
и здравља праунук
Јадран, ћерка
Иванка, унуци
Јадран и Јадранка и
зет Синиша из
Торње, Арада и
Темишвара.
Да си нам жив и здрав, на многаја
љета, живео нам, деда!

br. 1290/14.11.2014.
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^ESTITKE
Наш драги и вољени син и брат
ЛУКА ДУШАН ВУКОВАН
18. новембра прославиће свој 5. рођендан. Кад си ушао у наше
животе знали смо да ће то бити једно предивно искуство. Сваки
дан са тобом је благослов и ново путовање у којем сазнајемо
нове ствари. Хвала ти што си дао смисао и мудрост нашим
животима. Желимо ти срећно и безбрижно детињство!
Воле те највише на свету: тата Станко, мама Емилија и сестра
Антонија.

Најдражи унуче

Драгом унуку

ЛУКА ДУШАНЕ
ВУКОВАНУ

ЛУКИ ДУШАНУ
ВУКОВАНУ

срећан ти 5.
рођендан! Донео си
толико радости у
наше животе. Стога
ти желимо живот
испуњен радошћу као
што је и наш, јер ти
си наш понос и
радост. Уживамо
сваког дана посматрајући те како растеш.
Желимо ти безбрижно детињство,
испуњено игром, смехом и љубављу. Цели
овај живот не би имао смисао и наш дом
би био празан и сиромашан да га ти ниси
употпунио својим осмехом и присуством.
Ти си сунце нашег света: дејка Душан и
мајка Десанка.
Срећан 5. рођендан,
драги наш
ЛУКА ДУШАНЕ
ВУКОВАНУ
Само су 5 година иза
тебе, а пуно испред.
У свакој години која
те чека пронађи
радост, здравље и
сву срећу овог света!
Срећно ти било пето
по реду рођенданско
славље, на многаја
љета, нека ти живот буде испуњен лепим
и светлим тренуцима.
Грле те и љубе твоји кумови: Владица,
Будинка и Кристи.
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уз најлепше честитке
поводом 5.
рођендана, шаљем
ти пољупце са
жељама да не
одрастеш пребрзо.
Уживај у данима
детиње безбрижности
и љубави
својих
родитеља.
Увек у мислима са тобом
мајка Марија из Брашова.

5

Букет најискренијих
жеља за добро
здравље, срећно и
безбрижно детињство
за драгог
ЛУКУ ДУШАНА
ВУКОВАНА
Премало је речи за
све оно лепо што ти
желимо на будућем
путу кроз живот: да
нам увек будеш
здрав, радостан, срећан и да ти се
испуне све твоје жеље.
Пуно те волимо: баба тетка Марина и
деда теча Обрад из Српског Семартона.

^ESTITKE
Са пуно љубави
честитамо 9.
рођендан нашем
најдражем
ДАВИДУ АДНАЂУ
из Великог
Семиклуша
Године брзо пролазе,
а жеље за срећу и
здравље које
изричемо драгим
особама остају у
нама једнако дубоко
и снажне. Нека те наше топле мисли за
твој 9. рођендан целог живота воде
сунчаним путевима, нека те на њима
прате лепе речи и добра дела. Желимо
ти срећно и безбрижно детињство!
Увек у мислима са тобом: мама Ина,
тата Славољуб, деда Душан и мајка Ека.

ДЕЛИЈА и ДАВИД
Немет

Срећан ти 9.
рођендан, драги
ДАВИДЕ АДНАЂУ
из Великог
Семиклуша
На поклон ти
шаљемо љубав,
упаковану у
искреност, са
машницом од
чоколаде и
запечаћену
најлепшим жељама. Нека ти она даје
срећу и сигурност целог живота.
Твоји братићи Невена и Ненад из Чанада.

СЛАЂАНА и НАТАША ИЛИН
Чанад

br. 1290/14.11.2014.
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^ITUQE

OGLASI
РАДИО ТЕМИШВАР

За нама и у нама су 8, односно 6 година
несмањеног бола откако су нас напустили
наши драги

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

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

Последњи поздрав
пун бола драгој
ДЕЈАНКИ БЕЛИН
Твоја племенитост
и доброта остају са
нама уз захвалност и
поштовање. Најиксреније саучешће ожалошћеној породици.
Вечна ти слава и
успомена!
Чуваћемо успомену
на тебе: Вера и Бранислав Петров.

За твој 68. рођендан, испуниће се и 6 недеља од када ниси са нама
МИЛЕВА МОЂОР
из Жомбоља
родом из Ченеја
Уместо
срећан
рођендан,
нека ти Бог душу опрости и лака
ти црна земља.
Твоја пријатељица Иванка из Торње.

^ITUQE
У тузи и болу обавештавамо да је 11.
новембра, у 73. години живота, преминула
наша драга

Тужно сећање поводом проласка 12 година од када је преминула наша драга

ДЕЈАНКА БЕЛИН

БУДИНКА ПЕТРОВ
из Дињаша

Прерано си нас напустила. Била си нам
велики ослонац, узор
и понос. Учила си нас
како живети, знати и
умети, имати веру у
живот. Нема више твог
осмеха који је значио доброту, топлог крила
које се звало родитељска љубав, меке руке
која се звала благост, нема више твојих позлаћених речи да нас бодре, посаветују, науче. Остаје само сећање. Дубоко, снажно, лепо и чисто као твој живот, као твој напор да
нам осветлиш и покажеш пут.
Вечна ти слава и успомена!
Заувек ожалошћени: супруг Борислав, синови Слободан и Предраг.
Са тугом и поштовањем опраштамо се
од драге
ДЕЈАНКЕ БЕЛИН
Твоје велико срце и
добра душа заслужују
вечно сећање. Не постоје речи утехе које
би смањиле тугу и
бол, само сећање и
понос што смо те познавали. Хвала ти за
све лепе године проведене поред тебе, вечно ћемо те носити у
срцу и у мислима. У овим тешким тренуцима
делимо велику бол и тугу ожалошћене породице. С поштовањем, породица Кнежев.

ЕВИЦА ЈЕРЕМИЋ
из Денте
Како је тешко и тужно
живети већ 16 година без
твоје неограничене љубави
и велике бриге према мени, твоја омиљена ћерка.
Почивај у миру, драга
мамо!
Твоја ћерка Владислава.

Добри се људи упамте
по
најлепшим
особинама и тако нам
занавек остају у мислима и осећањима.
Освојила је за живота
кутак вечности у нашој
пролазности.
Са тугом: ћерка Добринка, унуци Ђура и
Драгослава са породицама.

Дана 17. новембра
навршиће се 4 године
од када је преминуо
наш драги
ДЕЈАН НИКОЛИН
Бол и туга су једини
сведоци велике празнине за тобом. Рана
је доживотна, а љубав
према теби вечна. 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: мама Сида, супруга
Магди, ћерка Дејанка и син Штефи.

Подсећамо да се
испуњавају 40 тужних
година од када нас је
напустила наша драга
ЗОРКА СЕКУЛИН
из Ченеја
За њом тугују и плачу супруг Душан, ћерка
Иванка, праунук Јадран, унуци Јадран и
Јадранка и зет Синиша из Торње, Арада и
Темишвара.
Лака ти црна земља.
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^ITUQE
Тужно сећање поводом проласка 9 година
од када је преминуо
наш драги

Девет година од растанка, 15. новембра.
Дуго, предуго од када
је преминуо драги

ЖИВКО НЕДИЋ
из Малог Бечкерека

АЛЕКСАНДАР
ШАМАНЦ ДАНЕ

Присутан си међу
нама и налазимо те у
свакој
успомени,
у
сваком дану који пролази, у свакој сузи која
потече. Недостају нам
твоји савети и твоја
топла родитељска реч, благост и доброта и
живећеш са нама и у нама, све док ће бити
неког који ће туговати и чувати успомену на
тебе. Био си наш ослонац, сигурност, топлина, радост и срећа. Храбро си кроз живот
пролазио, на хиљаде савета оставио, нама
се поносио. Твојим часним животом и искреном заштитом заслужујеш вечну љубав, мир
и поштовање.
Заувек ожалошћени: супруга Маријана, син
Миладин, снаја Дијана и унук Младен.

С тобом се угасила
једна искра из нашег
топлог дома. Оставио
си дубок траг у нашим
срцима... Траг испуњен тугом и болом.
Има те свуда и у свему си са нама, само те нема тамо где нам
највише недостајеш, у животу. Не можемо ти
описати колико боли та тишина без твог гласа, и како су сузе хладне када нема твоје топле руке да их обришу. Јер нико није волео
живот као ти, нико нам није пружао толико
доброте, племенитости, разумевања и подршке, нико није волео породицу као што је
волело твоје срце, и нико није имао бољег
сина и тату као што смо имали ми.
Заувек ожалошћене: мама Милка и ћерка
Љиљана.

Са болом у души
подсећамо да се навршавају 2 године од
када нас је заувек напустио

Са болом у души подсећамо да пролазе
20, односно 15 година од када су преминули
наши драги родитељи

СПАСОЈА РАКИН
из Великог
Семиклуша
Нећемо те никада
заборавити:
супруга
Мика, ћерка Мирјана,
зет Сорин, унука Бјанка, син Мирослав и снаја Михајела.
ЈАША и МИРЈАНА НИНКОВ
из Варјаша
Пролази најтужнија година дана од када је преминула наша драга
ЂУЛА ТОШИЋ
из Великог Сенпетра
Нема дана да те не
споменемо, да око сузу не
пусти, да душа не заболи,
иако те не видимо, знамо
да си ти ту поред нас и чуваш нас.
Мањо, никада те нећемо заборавити: Милан,
Дојна и Оливер.
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Живите кроз најлепше успомене и незаборавне тренутке када смо сви били заједно.
Великим срцем, племенитом душом, поштеним животом и великом вредношћу заслужили
сте вечно сећање и бескрајну љубав.
Ожалошћена породица.

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

