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V E S T I
БЕОГРАДСКО НАЦИОНАЛНО
ПОЗОРИШТЕ У АРАДУ
Следећег четвртка, 27. новембра, с
почетком у 19 часова у Арадском класичном

Томовић.
Улоге: Душанка Стојановић Глид, Јелена
Тркуља, Милутин Милошевић, Младен
Совиљ, Никола Вујовић, Дарко Томовић,
Хаџи Ненад Маричић, Слободан Бештић,
Гојко Балетић, Небојша Кундачина, Миленко
Павлов, Нада Шаргин, Драган Николић,
Сузана Петричевић, Танасије Узуновић,
Павле Јеринић. Љ.П.С.

МЕЂУНАРОДНИ РЕСИТАЛ
У БУКУРЕШТУ

позоришту „Јоан Славић“ гостује Београдско
национално позориште са представом „Мајка
храброст“ Бертолда Брехта у режији Ане

У Букурешту ће у уторак 25. новембра
бити одржан у Салону музике Палате
Кантакузино Међународни реситал са
гостима из Србије. У програму су камерне
бижутерије Ђеорђе Енеска и Јоханеса
Брамса, а извешће их на виоли Весна Рилак
Станимировић и на клавиру Христина
Вуковић. Љ.П.С.

СМАРТ КИДС ИЗ МАТЕМАТИКЕ
У среду, 19. новембра су
22 ученика Српске
гимназије „Доситеј
Обрадовић“ учествовали на
такмичењу Смарт кидс из
математике који се одржао
у седишту Савеза Срба у
Румунији у Темишвару.
Како сазнајемо од
Ђурђевке Радука,
организатора конкурса,
учествују на такмичењу
ђаци од четвртог до осмог
разреда, који би требало
да освоје 100 бодова да
би се квалификовали за
бараж који ће бити 16.
јануара. Уколико и ту
освоје доста бодова, чекају
их бројне и лепе награде.
Ђаке су надгледали
наставници Славена
Пејанов и Јасена Егед, а
координатори су Предраг
Момир и Сања Михајловић.
Љ.П.С.
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ИМАШ НЕКОГ?
Пише:
Љубинка
Перинац
Станков

Каже немачка пословица: „Да би човек био здрав,
мора сваке године да прогута седам кашика прљавштине.“
Да ли то важи и за нас на Балкану? Или се код нас кашике
људске мизерије множе због географског положаја и туге наше
преголеме? Седамдесет и седам, или седамсто седамдесет
и седам

Навике, култура, васпитање, манири, све
се то стиче делом код куће, а делом
годинама школовања. Кад се сав тај процес
еманципације доврши људи постају људи,
образовани и стручни, свако у свом домену.
Требало би бар тако бити. Али о томе
јесу ли, овог тренутка одговорила бих
уфффф, далеко од пристојности. Свашта у
животу претрпим и прогутам, али кад у
децу ударе, пуцам по шавовима.
Прошлог четвртка
моја сестричина на
часу спорта ишчаши
колено. На одељењу
хитне службе у
темишварској дечијој
болници гужва.
Сваког нека несрећа
натерала да
пронађе у том
ходнику неко своје
ћоше. Бирократија
на снази, не пита за
болове. Попуњавање
папира обавља се у једној згради, затим
вратиш исте у другу, док непокретно дете
мораш оставити само у ходнику.
Напокон преглед. Лекар узвишеног
погледа, угланцан и намирисан, али
неодлучан. Прво тражи од сестре да детету
стави ногу у гипс, и за само два минута
предомисли се и реши да у овом случају
гипс није потребан.
- Намажите је овом кремом, и довољан је
завој. У понедељак дођите на преглед.
Ставићемо јој ортезу. Понесите паре, једна
ортеза за колено је 600 леја.
Шта ћеш? Не штедиш на детету, па још и
болесном. Вратиш се кући, дете и даље има
болове. После прве ноћи током сна колено
опет искочи. Избезумљено враћаш зглоб на
своје место, и ломиш се у себи док се
питаш да ли си сопственом руком дете
повредио. У глави питања велика и тешка ко
планина за вратом... Да кренеш у болницу,
да чекаш јутро, да чекаш тај проклети

понедељак, да испоштујеш савет лекара?
Опет, ваљда доктор зна боље. За то се
школовао.
Субота увече, на кафу стиже комшиница причљива сорта, на коју смо навикли, тако
да је она део викенд програма, волели ми
то или не.
- Па како сте тако отишли, а нисте ми
ништа казали?
Још за разглас по комшилуку да смо
имали времена...
Узима телефон у
руке и зове зета који
ради као електричар
у болници. Следи
најподесније
балканско питање
које решава све:
- Имаш неког?
Тај Неко, чим је
чуо причу о
отвореном
ишчашењу, завоју и
поновљеном
ишчашењу, тражио је да дете под хитно
вратимо у болницу. Ред млатарања
папирима и бацања туђе некомпетентности у
крило родитељима, део је стручне спреме и
манира, али и стратегије, типа: У напад, да
те не би напали!
Коверат, ах, свети коверат решава
ситуацију и смирује страсти. Нога је у гипсу,
и напокон је дете преспавало ноћ без
болова.
Свануло је, треба кренути на посао. Речју
тражим неку утешну мудрост. Нешто, било
шта, што би ме вратило рационалном и
непристрасном расуђивању.
Каже немачка пословица: „Да би човек
био здрав, мора сваке године да прогута
седам кашика прљавштине.“
Да ли то важи и за нас на Балкану? Или
се код нас кашике људске мизерије множе
због географског положаја и туге наше
преголеме? Седамдесет и седам, или
седамсто седамдесет и седам!
br. 1291/21.11.2014.
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Шешељ: Хаг ме је брутално избацио
из тамнице
После скоро 12 година проведених у
притвору Хашког трибунала, лидер радикала
Војислав Шешељ вратио се у Србију. Његов
излазак из царинске зоне на Аеродрому
„Никола Тесла” овацијама су дочекали
чланови и симпатизери радикала који нису
штедели дланове и гласове да поздраве
свог лидера.

Иако је било предвиђено да се медијима
обрати на аеродрому, до тога није дошло,
јер су га присталице дословно окружиле и
свако је хтео да га додирне, види и да му
пожели добродошлицу. Само је кратко
новинарима успео да каже да ће прве изјаве
дати испред седишта СРС-а у Земуну.
Ношен многобројним симпатизерима, Шешељ
је уз помоћ страначког обезбеђења некако
успео да дође до аутомобила и одвезе се у
Земун.
Сат после доласка у Србију Војислав
Шешељ се присталицама обратио са
прозора из седишта своје странке речима
да намерава да што пре обори, како је
рекао, издајничку напредњачку власт.
„Хашки трибунал ме је брутално избацио
из схевенингенске тамнице. Нити сам
тражио, нити су постављали услове, само су
хтели што пре да ме се отарасе. Рекли су
да ме пуштају на привремену слободу, а то
привремено ће трајати само док не оборимо
са власти Томислава Николића и Александра
Вучића, наше отпаднике и издајнике који су
се одрекли идеологије српског национализма

4

br. 1291/21.11.2014.

и постали слуге западних сила”, истакао је
Шешељ.
*
Он је подсетио да је приликом одласка у
Хаг најавио да ће растурити Хашки
трибунал, али, како је рекао, „та борба је
трајала нешто дуже него што је очекивао,
али победи се у зубе не гледа”. Његов говор
су присталице често прекидале повицима
„победа, победа”.
Шешељ тврди да је Хашки трибунал
„рањена глобалистичка звер која и даље
уништава животе српских политичара и
војних лидера”. Према његовим речима,
актуелна власт у Србији не предузима
ништа како би помогла преосталим Србима
у Хашком трибуналу.
Два сата пре него што је редовним
авионским летом из Амстердама слетео у
Београд, неколико стотина симпатизера
пристиглих из свих делова Србије окупило
се на аеродрому.
На аеродром у 12.20 часова стигла је
супруга Јадранка, са синовима и
функционерима СРС-а Немањом Шаровићем,
Зораном Красићем и Наташом Јовановић.
Окупљени грађани дочекали су их овацијама
и повицима „Војо, Србине”, „победа, победа”,
а нису изостале ни погрдне поруке на рачун
премијера Александра Вучића.
*
Јанко Јанош (26) био је малолетан када је
Шешељ отишао у Хаг и каже да га никада
није видео уживо.
„Сјајно је што се вратио и сада сам га
први пут видео. Гледао сам преко
телевизије како се храбро бори за правду у
Хагу и драго ми је што је сада овде. Сада
ће све бити лакше”, сматра Јанко.
Када је Шешељ изашао са аеродрома,
дочекало је га још неколико стотина
присталица које су тим поводом упалиле
бакљу. Неколико углавном млађих људи је
гурајући све око себе покушало да дође до
свог лидера, али се само једном посрећило
да приђе Шешељу.
„Не брините, браћо, дотакао сам војводу
и за вас. А сада на ред долазе
напредњаци”, рекао је Игор Вујић окружен
својим друговима из Новог Сада.
Д. Спаловић
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Вуци вршљају западом Румуније
У ноћи између 17. и 18.
новембра у Агришу Маре,
жупанија Арад, чопор вукова је
напао овчији тор, причинивши
велику штету. Узалуд су чобани
покушали да спасу своје стадо,
против више од десетак вукова
били су немоћни. После
крвавог пира, чобани су
избројали тридесетак лешева,

исто је толико било рањених
оваца, док је четрдесетак
несталих, вероватно заувек.
За претрпљену штету, која
износи негде око 40.000 рона
(овце нису биле осигуране),
пастири криве и власти, које
им не дозвољавају да близу
торова држе више од два пса.

Плава тимишка жупанија
Председнички
избори су сада
већ за нама. А
што се Тимиша
тиче, и овде је
као уосталом и
у другим
жупанијама,
било доста
изненађења.
Бројне општине
и села у којима
су годинама
владали
социјалдемократе, у року
од неколико
часова су попут камелеона променили боју, претворивши се из
црвене у плаву. Житељи тимишке жупаније су Немцу Клаусу
Јоханису поклонили чак 66,73% гласа, док је песедиста Виктор
Понта побрао само 33,27%. Уосталом, Понта је победио само у:
Бари, Барни, Бетхаузену, Бирди, Великом Комлошу, Куртеи,
Марђини, Моравици, Охаба Лунги, Пијетроси и Варјашу, док је у
Богди и Песку било нерешено. Остало је припало Јоханису.

Рентабилне немачке
гуме
Немачка компанија
Continental Automotive Products,
која у тимишкој подружници
броји око 2.000 запослених,
изузетно добро послује. У
прошлој години фабрика гума је
имала чист приход у износу од

117 милиона евра, што је
сврстава у сам врх
најрентабилнијих фирми у
Румунији, одмах иза гиганата:
ОМВ Петрома, Ромгаза,
Хидроелектрике и Фонда
Проприетатеа.

Превео и приредио: Горан Мишковић

ВРЕМЕПЛОВ
Поклон
СКДУ из Српског
Семартона поклонио је
СКДУ из Иванде један
бегеш. Управа СКДУ из
Иванде најсрдачније
захваљује
Семартонцима на
поклону.
27. јануар 1948.

Гостовање
У оквиру сарадње са
Муниципијским домом
културе у Темишвару,
наредних дана ће у
нашим крајевима
гостовати КУД
„Градимир“ из
Београда.
9. октобар 1981.

Посета ДСС
Мађарској
Двочлана
делегација
темишварског одбора
ДССКР боравила је
минулих дана у
Мађарској, на позив
Српског демократског
савеза у овој суседној
земљи.
27. мај 1994.
br. 1291/21.11.2014.
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INTERVJU
Штефан ПОПА ПОПА’С,
карикатуриста
Лична карта:
Штефан Попа - Popa’s је рођен 1955. у
Карансебешу, а од 1974. је постао
Темишварац. У младости се бавио
рукометом и атлетиком. Један је од
најпознатијих савремених Темишвараца.
Био је одређен да постане амбасадор
Румуније у свету, уз друге знамените
личности као што су Илије Настасе,
Нађа Команеч, Елисабета Липа,
Габријела Сабо, Ђорђе Замфир и
Григоре Леше. Ушао је у Гинисову књигу
рекорда као најбржи карикатуриста на
свету, а у својој је каријери упознао
многе државнике и познате личности.
Живи и ствара у темишварском кварту
Елисабетин, у раскошној кући коју су пре
једног века подигле калуђерице реда
Нотр Дам. Добитник је бројних
међународних награда и признања.

ЧОВЕК БРЖИ ОД КОМПЈУТЕРА
• Маска и душа стварају једну целину и мало је оних који успевају да
пренесу на папир оно што виде и осете • Посредством пријатеља из
бивше Југославије румунски аутори су били у могућности да учествују на
међународним фестивалима и такмичењима, а знате и сами колико је
тешко било привирити преко границе у време Чаушескуовог режима •
Румунски народ се удаљио од хумора и карикатуре •
• Где бисте сместили себе у свету
савремене карикатуре?
Без лажне скромности вам могу рећи, али
и доказати документима и признањима, да
сам ја тренутно највећи светски
карикатуриста. На мом сајту су постављени
снимци које је телевизија BBC урадила у
Ватикану, где сам ја имао изложбу. То није
до сада успело ниједном другом
карикатуристи у протекла два века. Такође,
само сам текуће године излагао у Гетеборгу,
Паризу, Амстердаму, Бриселу, Бечу и Прагу.
Пре шест месеци, у француској престоници,
председник Билдерберг групе, која
практично води свет, Тијери де Монтбријал,
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је пред свима рекао да је „Попас највећи
савремени карикатуриста“. У публици су
били познати цртачи попут Плантуа из „Ле
Монда“, Робинсон из „Пари мача“ и други,
али нико није имао супротно мишљење.
Такође, то потврђују и многи написи у
западној штампи. У Библији пише да цару
треба дати оно што је царево.
• Имајући у виду стечени престиж и
светски реноме, шта Вас мотивише да и
даље радите?
Ја сам од једно четири године прешао у
свет елите. У свету има тренутно четири
или пет цртача који су финансијски

INTERVJU
независни и који се врте само у највишим
круговима. Ја сам недавно постао званични
илустратор Нато самита, неких филмских
фестивала и шаховских такмичења (ФИДЕ).
Такође, потписао сам споразум са фирмом
World VIP Picture, а тренутно радим на
званичном календару фудбалског клуба
Бајерн Минхен, који први пут у својој
историји сарађује са једним карикатуристом.
Моје се карикатуре проналазе на разним
предметима (тањирима, чашама, играчкама)
у широком свету, од Јапана до Канаде.
• Које је Ваше највеће достигнуће у
каријери?
Сматрам да је награда московске
Академије
уметности
највредније
признање које
ми је икад
уручено, али
истакао бих
такође и награду
„Палма доро“,
коју Ватикан
уручује
значајним
светским
личностима.
• Да ли су
награде прави
критеријуми за
оцењивање
нечије креативности?
Нису. Ја сам скоро три деценије био члан
разних жирија који су уручивали награде.
Само сам у Србији био неколико десетина
пута. Тренутно у свету има на стотине
фестивала, али ја више немам времена за
то. Паре које бих добио на разним
такмичењима зарађујем својом активношћу
за сат времена. Бајернов календар ће се
штампати у милион примерака, замислите
само колики ће бити део који ће припасти
мени.
• Шта се дешава у Вашој радионици,
колико ученика имате?
Ја спремам будуће елитне цртаче. На
свакој мојој слици ради мала армија људи.
Ја започињем и завршавам сваки рад, али
он садржи седам или осам слојева, те су се
Французи недавно запитали којом се то
техником служим? Ја сам перфекциониста и
стално тежим савршенству форме и стила.

• Колико сте захтевни са Вашим
студентима?
Врло сам захтеван и строг. То је једини
начин да их усмерим на прави пут. Рад је
врло важан, али без Божјег дара не може се
постићи ништа.
• Како их селектујете?
Сви полажу тест цртања. Ако положе,
могу од њих да створим праве докторе
наука, да тако кажем. У свету има тренутно
на хиљаде и хиљаде људи који цртају
портрете, али они не преклапају цртеж са
човековом душом, која се може читати у
очима. Мени је потребно свега неколико
секунди да „скенирам“ човека који седи
испред
мене.
Маска и
душа
стварају
једну
целину и
мало је
оних који
успевају да
пренесу на
папир оно
што виде и
осете. Пре
сваког
уметничког
дела
волим да
извршим
психолошку евалуацију субјекта.
• Која је најзанимљивија анегдота из
Вашег уметничког живота?
Када ми је било двадесет и нешто година
имао сам срећу да сретнем и упознам
чувеног сликара Салвадора Далија. Он ми је
рекао да ћу једног дана цртати тако што ће
модел почети да личи на цртеж. Ја сам
одговорио да је обрнуто: прво видим модел,
који касније преносим на папир. Велики
сликар се није сложио, рекавши да ћу ја
цртати очи, које ће бити исте са онима што
стоје испред мене. Наравно, у то време
нисам могао да разумем његове речи и
нисам му поверовао. Касније сам у
Француској продубио тајне парапсихологије
људског лика, о чему сам и написао један
научни рад. Једне вечери у Бистрици, док
су људи чекали у реду да им насликам
портрет, сетио сам се Далијевих речи и
почео да пажљивије посматрам особе у очи.
Након успостављања енергетског трансфера,
br. 1291/21.11.2014.
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стварни људи би постајали идентични са
цртежом на папиру. Дали је, дакле, био у
праву. Уметник не успева да буде у сталном
контакту са Свевишњим. Било је ситуација
када ми се наговестило да ћу створити
нешто велико, али и обрнуто, када сам
покушавао сто пута да урадим нешто, али
безуспешно.
• Да ли сте увек били верник?
Не. Заправо, веровао сам у Бога, али
нисам се никад манифестовао као верник.
После извесних догађања из мог живота,
окренуо сам страницу и успоставио везу са
Свевишњим. Многи уметници који су
даровани талентом то чине, јер другачије не
би успевали да постигну оно што их
разликује и издваја од осталих. Када сам
схватио да је мој таленат Божји дар, почео
сам другачије да размишљам и делујем.
Пронашао сам духовно уточиште у
римокатоличкој цркви, а папи Бенедикту 16.
сам урадио и један портрет.
• Постоје ли људи који не откривају за
живота да поседују натприродне
способности?
Да, наравно. Ја сам једном седео
испред човека и цртао му лик.
Пошто је био врло озбиљан,
мало сам се нашалио да му
измамим осмех, али у том
тренутку столица се сломила
са мном. Човек је имао
парапсихолошке способности
којих није био свестан, а то
ме је фасцинирало. Многи
сматрају да поседују
биоенергију или натприродне
моћи, али се варају. Велика
је ствар да човек открије
Божји дар који се крије у
њему.
• Упркос Вашим бројним
обавезама и гостовањима,
одржавате сарадњу са
колегама из Србије и
Савезом Срба у Румунији...
Да, то није никаква тајна, Срби
су моји блиски пријатељи. За
време бомбардовања довео сам
неколико омладинаца из Србије и
школовао их у Темишвару. У
прошлости сам био безброј
пута у Србији, као учесник
разних фестивала или члан
жирија, али од моје
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педесете године, од када сам прешао у
светску цртачку елиту, немам више толико
времена. Наравно, одржавам везу са многим
пријатељима с оне стране границе. Прошле
године, када сте организовали изложбу
карикатура српских аутора у оквиру
фестивала „Лалошки шешир“, био сам
позван да присуствујем, али нисам био у
Румунији. Упркос томе, обезбедио сам ручак
за све колеге из Београда и Панчева. Ја не
заборављам одакле сам кренуо и ценим то
што су Срби увек помагали Румунима.
Посредством пријатеља из бивше
Југославије румунски аутори су били у
могућности да учествују на међународним
фестивалима и такмичењима, а знате и
сами колико је тешко било привирити преко
границе у време Чаушескуовог режима.
Румунска карикатура треба да има
поштовања према српској карикатури, која јој
је помогла да се прикаже свету. Александар
Рудић, Никола Клас, Дору Босиок и други су
били и остали велики таленти и велика
имена која су поспешила нашу сарадњу.
Било би добро да не заборавимо то
пријатељство. Са великим задовољством
сам прихватио и позив господина
Гвозденовића да урадим неколико
портрета који би били изложени на
изложби у оквиру „Дана српске
културе“ у Темишвару. Нажалост,
нисам могао да присуствујем
отварању, јер имам пуно
обавеза у Румунији и
иностранству.
• Које је тренутно стање
румунске карикатуре?
Румунски народ се удаљио
од хумора и карикатуре.
Часопис „Урзика“ је нестао, а
људи проналазе друге начине
забаве. Ја покушавам да сваки
пут пронађем нове начине
изражавања, зато саветујем моје
ученике да на фестивалима које
организујем раде бесплатне
портрете људима, не би ли апетит
за карикатуром опстао. Нажалост, у
Румунији су сви подељени на групе
и групице, како у политици,
медицини, тако и у карикатури. Такав
менталитет је погубан, а ја покушавам
да људима и уметницима покажем да
не треба да се мрзе међусобно, већ
да се воле и сарађују зарад виших
циљева.
Горан Мракић

OBRAZOVAWE

ДАН СРПСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
Oвогодишња прослава Дана школе
темишварске Српске гимназије „Доситеј
Обрадовић“, Свечана академија и културноуметнички програм одржали су се прошлог
петка, 14. новембра. Манифестација
„Доситеју у част“, започела је у 12 часова у
Свечаној дворани Српске гимназије, а њој су
присуствовале многобројне званице и гости:
представници Генералног конзулата
Републике
Србије у
Темишвару,
Његова
екселенција
Лазар
Манојловић и
конзул Ирена
Радојчић,
представник
српске
православне
цркве –
високопречасни,
протојереј-ставрофор Маринко Марков,
архијерејски заменик, српски посланик у
Парламенту Румуније, Славомир
Гвозденовић, председник Савеза Срба у
Румунији, Огњан Крстић, просветни саветник
у Министарству наставе и истраживања
Вјерослава Јелисавета Тимар, инспектор за
словенске језике, Жељко Станков, директор
Гимназије Јадран Кланица, представници
збратимљених школских установа и
институција из матичне Србије из Српске
Црње, Кикинде, Вршца, Ђурђева, новинари
Радио Београда, бивши наставни радници,
директори, учитељи и професори Српске
гимназије. Након што су се у оквиру
Свечане академије присутним родитељима и
ђацима обратили редом: директор Гимназије
Јадран Кланица, генерални конзул Лазар
Манојловић, саветник Вјерослава Тимар,
архијерејски заменик Маринко Марков,
председник ССР Огњан Крстић и посланик
др Славомир Гвозденовић, уследио је
културно-уметнички програм. Ученици наше
Гимназије су под упутством њихових
наставника Маријане Шакотић и Славене
Пејанов припремили пригодан књижевно-

музички програм у оквиру којег су наступили:
Мешовити хор Српске гимназије, састављен
од ученика петог и шестог разреда који је
отпевао песму У спомен Доситеју, основци
су затим казивали и рецитовали стихове о
Доситеју. Стихове и текстове Јована Дучића
О пријатељству прочитала је ученица
деветог разреда Александра Петров. У
музичком делу манифестације представили
су се
талентовани
ученици наше
Гимназије:
седморазредаш Филип
Герман је на
виолини извео
Тамо далеко,
ученик
деветог
разреда
Марко
Матеовић је
на класичној
гитари одсвирао једну шпанску композицију,
српску изворну народну песму отпевала је
Ивана Тодоровић, а два сплета сачињених
од српских и банатских народних игара
одиграла је играчка група, коју сачињавају
ученици четвртог разреда. Школски
оркестар, у чијем су саставу гимназијалци:
хармоникаши Бојан Лазаров и Марко Банду,
клавијатуриста Себастијан Струца
Чолаковић и бубњар Саша Панић, извео је
неколико српских народних кола.
Прошлонедељна манифестација „Доситеју у
част“, организована поводом Дана школе,
окончана је у поподневним часовима када
су званице, професори из матичне Србије и
Српске гимназије положили венац на
спомен-бисту српском просветитељу и
реформатору револуционарног периода
националног буђења и препорода српског
народа, првом попечитељу, министру
просвете у Совјету и творцу свечане песме
„Востани Сербије“ - Доситеју Обрадовићу,
која се налази на Алеји великана у
Централном темишварском парку.
Миодраг
br. 1291/21.11.2014.
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УМЕТНОСТ ТРЕНУТКА
Срби са ових простора су се често

на територији данашње Румуније, почев од

питали који је њихов допринос српској

1827. године, са „Банатским алманахом“

култури уопште, у матици, Европи и свету?

Димитрија Тирола. Наглашено је да је

Учесници

најстарији

састанка

издавачки

посвећеног

центар био

Српској

Темишвар, а уз

периодици у

њега Букурешт,

Румунији

Турн Северин,

покушали су

Велики

да пронађу

Семиклуш,

одговор на то

Варјаш и Арад.

питање у

Биле су редом

петак, 14.

представљене

новембра, у

званична,

Владичанском

службена,

двору. Уводна

културно-

реч је припала

књижевна и

истраживачу

политичка

Љубомиру

периодика,

Степанову, који

мада је свако

је поздравио

писаније током

све присутне и

времена било

препустио

на један или

микрофон

други начин

Стевану

прожето

Бугарском, који

политиком.

је спремио
сјајан једночасовни приказ српске периодике

„По дефиницији завичајности
коју је дала Матица српска, у
завичајну периодику спада све
што је издато на одређеној
територији на српском језику, и
све што су Срби рођени на овој
територији објавили било где, на
било ком језику“

10

br. 1291/21.11.2014.

„Увек сам се
питао, шта је то новинарство? То је нешто
ефемерно, што сад бива, а после га нема.
Новинари су људи који треба да ухвате
моменат. Догађања бивају једна за другим и
новинар трчи немајући понекад времена ни
да добро размисли о чему је реч. Новинар
је оптерећенији од свих људи који имају
времена да размисле. После извесног
времена књигу ћеш моћи да пронађеш у

NA[A TEMA
књижари, код аутора или у библиотеци, али

Мишковић и Љубинка Перинац Станков,

где ћеш пронаћи периодику? Новинарство,

говорећи о штампи на српском језику у

то је лепо летење од данас до сутра, попут

прошлости и садашњости. Славомир

баченог перја у филму. Ту има најмање

Гвозденовић је закључио скуп, уз обећање

систематичности. Због те муке новинара,

да ће се у блиској будућности организовати

коју нико не памти, ја сам увек био склон да

заседање на којем ће бити изнето шта су

их ценим“, рекао је Стеван Бугарски у свом

српски писци и новинари писали у време

излагању пре самог представљања свих

протеклог режима.

листова, часописа, новина и алманаха које

Сви гости су на крају били позвани да

су током година штампали и издавали Срби

погледају изложбу фотографија Горана

са ових простора.

Пантина, о чијем је раду говорио новинар

Присутнима су се у наставку обратили
Рајко Корња, Иво Мунћан, Србољуб

Рајко Корња.
Горан Мракић
br. 1291/21.11.2014.
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KULTURA

О СРБИМА У РУМУНИЈИ НА
„БАНАТСКОЈ ВЕЧЕРИ“
Сваке прве среде у месецу, у пивници
„Бирхаус“, се скоро четири године
организује кулурна манифестација „Sara
Bănăţană“ („Банатско вече“). Покретачи и
организатори ове манифестације су чланови
удружења „Лига Банацана“ („Банатска лига“),
чији су циљеви промовисање културе,
идентитета и традиције
Баната. Током времена, на
овим су вечерима учествовали
угледни историчари, писци,
археолози, етнолози, новинари
и лингвисти који су својим
истраживачким радом
допринели откривању и
промовисању локалних
културних вредности.
На иницијативу домаћина
Кристијана Коложоаре и
Богдана Херцога, у среду, 12.
новембра, било је
организовано 44. издање
„Банатских вечери“, са темом
„Срби у Румунији – прошлост и
садашњост“. На самом почетку био је
приказан документарни филм „Срби у
Румунији“ Рајка Корње (са румунским
преводом), који разрађује све кључне теме
најстарије српске дијаспоре у свету,
говорећи о прецима, битисању, вери,
обичајима, друштвено-политичким
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превирањима, радостима и патњама.
Реч је након филма припала истраживачу
Љубомиру Степанову, који је присутнима у
једночасовном обраћању представио бројне
историјске чињенице о Србима који живе на
територији данашње Румуније. Сви
заинтересовани су имали прилику да чују
занимљиве податке о
знаменитим Србима са овог
подручја, црквеним здањима,
богатом културном наслеђу,
сеобама, познатим
задужбинарима, политичкоисторијском контексту у ком
се развила и функционисала
српска заједница и тренутној
незавидној демографској
ситуацији.
После излагања уследила
су питања из публике и
отворен дијалог са излагачем,
који је за госте спремио
пригодне брошуре, књиге и
разгледнице о битисању и
активностима банатских Срба.
На друштвеној мрежи Фејсбук постоји
страница „Sara Bănăţană“, на којој сви
заинтересовани могу пратити које ће теме
од локалног значаја бити представљене
почетком наредног месеца.
Горан Мракић

OD PETKA DO PETKA
„БАТИНИ БЕЋАРИ“
У ДЕСКИ

натписом „Славом овенчаним прецима –
Генерални конзулат Републике Србије“,

У суботу 15. новембра, тамбурашки
оркестар „Батини бећари“ из Великог
Семиклуша гостовао је на Међународном
фестивалу „Банатски сабор“ у Дески.
Како сазнајемо од Марка Бугарина, вође
тамбурашког оркестра, организатори су
обезбедили професионално озвучење, а
гостопримство је било примерно.
Бројна публика наградила је наше
тамбураше аплаузима.
данас су положили генерални конзул Лазар
Манојловић, конзул Ирена Радојчић и
делегација Савеза Срба из Арада,
предвођена Миливојем Силашким,
председником подружнице ССР у овом
граду. У знак пијетета страдалим Србима у
Првом светском рату у Текелијиној цркви у
Араду служен је помен. Љ.П.С.

Фестивал је окупио 17 друштава из
Мађарске, Србије и Румуније.
Тамбурашки оркестар „Батини бећари“ из
Великог Семиклуша у саставу Марко Бугарин
(прим), Ендре Аугустинов (бас), Алекс
Јонеску (чело), Лаза Поморишац (брач),
Петру Велчов (бас), Андра Клежа (бас прим
А), Паул Хитикаш, (Бас прим А), Фабиан
Мурешан, (бас прим А) и Драгош Биас (бас
прим А), са солистом Зораном Радићем
извели су познате песме: „Кад сам био
млађан ловац ја“ и „Ево банке Цигане мој“,
као и три инструментала професора Лазе
Поморишца под насловом: „Румунски
мотиви“. Љ.П.С

МУЗИЧКО ПУТОВАЊЕ
INCANTO QUARTETTO
У РУСИЈУ
У уторак, 18. новембра, с почетком у 19
часова у мултифункционалној сали Тимишког
жупанијског савета одржан је концерт
Incanto Quartetto.
Музичка шетња Русијом пријала је
присутнима на концерту чији је модератор

ПОЛАГАЊЕ ВЕНАЦА НА
СПОМЕНИК СТРАДАЛИМ
ИНТЕРНИРЦИМА У АРАДУ
Поводом обележавања Дана примирја у
Првом светском рату на Споменик
страдалим српским интернирцима, цивилима
и војним заробљеницима у периоду 1914 –
1918. у Арадској тврђави, на гробљу
Помениреа, венац Генералног конзулата са

био Кристијан Рудик, док су балетан Алин
Раду и балерина Алина Михај све то игром
дочарали. Љ.П.С.
br. 1291/21.11.2014.
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„ЈА ВИДИМ ТВОЈИМ ОЧИМА“
Улице Старе Молдаве пусте. Митровдан
је. Зашушти понека најлон кеса. Празна. Или
пуна празних обећања. Са бандере ми се
смешка један од кандидата. Можда будући
председник. Најежим се. Кошава „пирка“,
проверавамо на www..., око 27 km/h. Ако то
није 7.5m/s, нека ми се јави неко од
седморазредаша. Или неко са факултета.
Чак и да није положио. Матурски.
„Матуру сам положила 1960, писмено из
српског, румунског и математике, а усмено,
поред ова три предмета, још из физике,
хемије, дарвинизма и марксизма. Изучавали
смо и политичку економију. Овај предмет
нам је предавао професор Курић из
Свинице“, присећа се госпођа Видосава
Петровић из Старе Молдаве. Рођена 1943.
први пут је оца угледала и он њу, кад је
имала две године, када се он, као партизан,
вратио са фронта 1945., из Граца.
У родном селу завршила је основну
школу, седам разреда, на српском језику, а у
Темишвару је похађала Српску мешовиту
гимназију бр. 8. „Када сам се састала са
колегама после 50. у Доситеју, нисам се
осећала најпријатније, јер та зграда није
била наша. То је била Немачка гимназија бр.
7. Виђамо се и даље, сваке године, и то
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прве суботе месеца јуна. Нађемо се код
Опере, одемо код Јавора или седнемо на
неку терасу, испричамо се...”
„Волим географију, па сам тако 1960.
уписала историју и географију на
Педагошком институту. Собу сам делила са
колегиницом Маријом Стојадиновић из
Радимне. Било нам је тешко. Нисмо најбоље
знале румунски. Зато смо и решиле да, бар
у соби, не будемо више заједно“. Признаје,
стидљиво, наша саговорница да је учила
одлично. Један од криваца за то била је и
њена мајка. „Пишем мајци да ми је тешко,
да имам испит из тог и тог предмета, а она
ми одговара и ја имам да копам, да перем,
да кувам...” За све време школовања
добијала је стипендију.
По завршетку школовања, 1963. ради као
наставник у Основној школи у Старој
Молдави, а од 1966. у Теоретској гимназији у
Новој Молдави, где остаје све до пензије, до
1999. Била је и заменик директора од 1982.
до 1989. „Гимназија је имала, у почетку, по
седам паралелних разреда и један разред
српске секције. Дешавало се, а и није било
тако страшно, да српским ђацима кажем
bună ziua, али замислите како је тек било
кад у разреду, где су били само румунски

KLISURA I POQADIJA
ђаци, уђем и кажем добар дан!”
Има и двоје деце, сина Бранка, који је
дипломирао машинство у Темишвару и ћерку
Весну, која је завршила Факултет
организационих наука у Београду, где и
данас живи и ради.
„У почетку ми је било необично да
предајем, изгледало ми је као да сам тим
првим генерацијама ученика старија сестра’’,
носталгична је професорка, „а последњим
генерацијама као да сам бака’’, смеши се и
обара поглед. Показује нам, затим, списак
ђака којима је била старешина. Укупно шест

наставника нема веће радости.”
Показује нам и једну стару новину. На
једној од страница, њена слика из млађих
дана и текст. На српском. Потписује га
Душица Живанов. Мирис старог папира буди
сећања. Пожутела хартија, црна, ситна
слова... Само назив листа црвен, исписан
крупно: БАНАТСКЕ НОВИНЕ. Број 3395, 2.
април 1970.
Имала је госпођа Петровић и необичног
пријатеља. По много чему. „Док је био међу
нама, често сам разговарала, преко
телефона, са Чедомиром Миленовићем.

генерација. Три генерације са ученицима
српске секције, а три из румунских секција.
Поред неких имена види се знак. Исти.
„Овај ме списак увек растужи. Обележена
имена су имена оних који, на жалост, нису
више међу нама.”
Пре два дана догодило јој се нешто
необично. „Мој бивши ученик, Богослав
Стефановић, који је основну школу завршио
1967. и живи у Немачкој, дошао је да ме
види, да ми захвали, да се јави... За једног

Тражила савет, тражила да ми објасни
понеку реч... Била сам му и први критичар
кад би објавио понеку нову књигу. Увек ме је
чудило како он, упркос свему, јасно
сагледава свет и стварност. Ја свет гледам
твојим очима и очима свих оних са којима
разговарам, рекао ми је. Упамтила сам.”
Чедомир Миленовић је дуго година
живота провео у инвалидским колицима.
Предраг Деспотовић
br. 1291/21.11.2014.
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PRAVOSLAVQE
Свети Јустин Ћелијски

МОЛИТВА СВЕТОМ АРХАНГЕЛУ МИХАИЛУ
Сав си огањ и ревност, свети
Архистратиже Михаиле, зато те молимо:
учмале душе наше запали огњем ревности
твоје, да бисмо будне савести увек радосно
служили заједничком Господу нашем,
свесрдно се угледајући на тебе, безгрешног
и светог брата нашег, и врховног војсковођу
све небеске и земаљске
војске Христове. Чудесни
Господ Христос начинио је
једну Цркву од анђела и
људи, да бисмо се ми људи,
који тајанствено
представљамо херувиме на
земљи, угледали на свету
небеску браћу нашу, на чијем
челу стојиш ти, лучезарни и
дивни Архистратиже Михаиле.
Ти си на небу победио
свезлог Сатану, и збацио га с
неба на дно пакла, - помажи и
нама увек, молимо те,
свемоћни Архангеле, да и ми
свепобедном силом твојом
побеђујемо свелукавог Сатану,
који нас са свих страна
напада и искушава кроз безбожне људе,
кроз нечисте помисли, кроз земаљске
сласти, кроз опојне страсти.
Сав си свет, чист и безгрешан, дивни
Првоангеле Божји, молимо те свесвети,
молимо те свечисти, молимо те
свебезгрешни, учи нас дан и ноћ како да
живимо свето, чисто и безгрешно, и даруј
нам твоје херувимске силе, да бисмо
истински и стварно херувимски живели на
земљи ми који по неизмерном човекољубљу
Божјем представљамо херувиме на земљи.
He остави нас у отровном блату наших
сластољубивих земаљских жеља, него нас
подигни у небеске анђелске висине и
оспособи нас да анђелски свето и чисто
поживимо док смо у телу на земљи.
Милостиво погледај на нас, Свепобедни
Архангеле, снисходљиво се спусти до нас,
те нас, заспале у гресима, пробуди на борбу
са злом, са грехом, са смрћу, са ђаволом,
да бисмо, вођени и сокољени тобом, лако
савлађивали сваки грех, сваку страст, сваку
смрт, сваког ђавола. Ми знамо, богоносни
Архангеле: ти имаш власт над нечистим
дусима, над болестима, над смрћу, над
гресима; испуни душе наше божанском
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силом својом, да бисмо и ми неустрашиво
ратовали и херувимски побеђивали све
непријатеље спасења нашег, вере наше,
душе наше.
Свепобедни војводо Небеских Сила, ти си
очистио небо од Сатане и црних анђела
његових - очисти и душе наше од свакога
греха, јер греси наши отварају
врата и прозоре душа наших,
те кроз њих улазе у нас
нечисте силе демонске,
прљајући и умртвљујући душе
наше, које треба да су
анђелски чисте и анђелски
бесмртне. Без твоје
свепобедне помоћи, Небески
Војсковођо, ми лако постајемо
плен нечистих сила; стога те
од свег срца молимо: уврсти
нас у своју непобедиву војску,
и ратуј за нас и испред нас,
водећи нас и предводећи нас
у свакој борби за Душу нашу,
за спасење наше, за вечност
нашу, и осигуравајући нам
победу над сваким грехом и
над сваким ђаволом. О, пресвети Архангеле,
ми смо очајно немоћни пред демонском
силом вражијом, ако нам ти не притекнеш у
помоћ божанском силом својом. Са тобом,
ми ћемо увек односити победу у свима
биткама за душу нашу и спасење наше и
вечност нашу; а без тебе - ми беспомоћно
посрћемо из пораза у пораз, из греха у грех,
из пакла у пакао. Зато буди увек с нама, и
не напуштај нас због грехова наших и
смрада нашег, него, љубећи нас божанском
љубављу, учини да омрзнемо грех и све
греховне сласти, и испунимо душе своје
миомиром еванђелских врлина. Ево, душе
своје предајемо Теби, пресвети Првоангеле
Божји; молимо те и преклињемо, води нас
увек путевима који одводе у Царство
Небеско, да бисмо заједно с тобом, вечито
славили свемилостивог Спаса нашег преслатког Господа Христа, и Његовог
свечовекољубивог Оца, и свеблагог Духа
Утешитеља, коме слава и хвала сада и увек
и кроза све векове. Амин.
Припремио је протојереј-ставрофор
др Бранислав Станковић

POLITI^KA HRONIKA

ХЕР ЈОХАНИС СЕ СЕЛИ У КОТРОЧЕЊ

Пише:
Србољуб
Мишковић

Након бројања (на 99,07 одсто биралишта) Клаус Вернер Јоханис
је освојио 54,50 одсто гласова, а Виктор Виорел Понта 45,49
одсто. Преко 11.618.000 грађана је гласало 16. новембра. Преко
370.000 румунских грађана гласало је у иностранству, у 95 држава
широм света

Управо на дан када обележавамо 25.
годишњицу пада Чаушескуове диктатуре, 22.
децембра, Палата Котрочењ ће примити
новог станара за наредних пет година.
Досадашњи градоначелник Сибиуа, по
професији наставник физике,
Клаус Јоханис, кандидат
деснице, сешће у
председничку фотељу за
наредни мандат. Иако је у
двобоју, у другом кругу
председничких избора, важио
за „аутсајдера“ у надметању
са премијером Виктором
Понтом, Клаус Јоханис је
учинио немогуће и победио
убедљивим резултатом.
Убеђен сам да се ни сам
Јоханис томе није надао, а још
мање Виктор Понта и његова
партија (ПСД). Уочи другог
круга, после убедљиве
разлике у првом кругу од 10
процената, уједињена левица је била више
него сигурна у победу. Међутим, као што
често бива, није захвално правити рачун без
крчмара.
Између два изборна круга, у року од две
седмице, скоро сви резултати испитивања
јавног мњења били су у корист Виктора
Понте. Након два телевизијска сусрета,
лицем у лице, још више је у медијима и
јавности „порасло“ уверење да ће премијер
бити победник. Штавише, и најближи
сарадници кандидата деснице (Хришћансколибералне алијансе, АКЛ) су у једном
тренутку „клонули духом“ уверени да ће
Јоханис изгубити битку. Једино је сталожени
и „урачунљиви“ Немац из Трансилваније
веровао у... своју звезду. Да ли је имао
скривеног кеца у рукаву или је добро знао
слабе тачке свог ривала, само он зна.
Као и у првом изборном кругу, бирачи су
се поделили у два табора: са ове и оне
стране Карпата. Ову чињеницу не треба
више занемаривати или скривати. Сви
показатељи то потврђују. Виктор Понта је,

условно речено, победио у историјским
покрајинама Молдавији и Влашкој (са
Олтенијом) док је Клаус Јоханис
најубедљивије победио, исто у историјским
покрајинама Ердељу, Марамурешу, Кришани
и Банату. Тако је било у
првом кругу, а још израженије
у другом. Може ли овај
податак да буде будућа тема
за озбиљне анализе у вези
са будућношћу Румуније?
Да се присетимо да су
националисти и екстремисти
најбројније националне
(етничке) заједнице у
Румунији на сав глас изјавили
да ће здушно подржавати
Клауса Јоханиса, јединог
високог политичара (сада и
председника државе) који ће
одржати реч и са висине
државног и друштвеног
положаја учинити све да се
измени Устав, да се већ једном обави
регионализација државе и у том процесу
неке области могу стећи не само културну
већ и територијалну независност.
Будући да Клаус Јоханис није јавно
оповргнуо такав договор, ма био он и
прећутан, склони смо поверовати да је
новоизабрани председник државе нечим
дужан једном сегменту бирачког тела из
Ердеља и других западних покрајина.
Као председник много тога неће успети
да оствари, ако његове присталице не
освоје и законодавну и извршну власт,
односно Парламент и Владу. Осокољени
овим успехом присталице Клауса Јоханиса и
деснице, на челу са Еленом Удреом,
Трајаном Басескуом, Василеом Благом итд.
су већ покренули офанзиву за смену Владе
и евентуалне превремене парламентарне
изборе.
Румунија је у току ове кампање посејала
пшеницу и изабрала фармера. Да видимо,
након пет година, какав ћемо принос
остварити.
br. 1291/21.11.2014.
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SA RUBA ZABORAVA
Фудбал на селу (Први део)

ПРЕПОЛОВЉЕН БРОЈ ЕКИПА
организовани су бројни турнири (пре свега
Ако се вратимо само пола века уназад,
увидећемо да је у скоро сваком нашем селу поводом храмовних слава) на којима су
учествовали тимови из српских села. Биле
био по један фудбалски тим, а сама
су то прилике да се млади упознају, да
фудбалска игра је чинила велико
склопе пријатељства, а није био редак
задовољство мештанима и гостима. Када
случај да су такве манифестације имале и
кажемо свако наше село, подразумевамо
српска места у румунском Банату која имају друштвени и културни карактер. О таквим
турнирима могу се књиге писати.
српску цркву, која су имала српске школе,
Било је случајева када су поједини
или их још имају, а данас и Месне
тимови из наших села циљали и даље од
организације Савеза Срба у Румунији.
нормалног
Наравно и житеље
пласмана у неком
српске
нижем такмичењу.
народности, у
Посебно се то
већем или мањем
догађало у Купу
броју.
Румуније. Да се
Наши читаоци,
подсетимо да су
који су добро
Обилић Семартон,
упознати и са
Соко Соколовац,
фудбалом на селу,
Плави делија
сложиће се да су у
Сенпетар итд.
великом броју
„догурали“ до
наших села, пре
виших фаза
пола века,
• Семартонци у белим и Гађани у пругастим
такмичења. У виши
фудбалске тимове
мајицама поводом једног пријатељског
ранг шампионата
чинили претежно
(негде и
сусрета тачно пре 50 година у селу на обали повремено су
стопроцентно)
Тамиша. Сви фудбалери су српског порекла доспевали Рудна,
Кеча, Дињаш а
младићи српске
касније је семартонски Обилић доспео до
националности. Реч је о Дињашу, Српском
Треће лиге. Људи су радо долазили на
Семартону, Иванди, Рудни, Гаду, Соки,
сеоска игралишта ради забаве али и да
Немету, Петровом Селу, Краљевцу и селима
подржавају своје љубимце.
у Дунавској клисури. Велика већина младих
Наравно, да се у било ком селу издржава
Срба су чинили саставе тимова у Чанаду,
нека екипа, било је потребно и материјалних
Варјашу, Великом Сенпетру, Кетфељу,
и финансијских средстава. Углавном су то
Наћфали, Сараволи, Кечи, Ченеју, Малом
биле пољопривредне задруге или општине, а
Бечкереку, Парцу, Ђиру, Толвадији, Фењу,
ретко неко мало предузеће. Те установе су
Чакову, Денти, Фенлаку, Кнезу... Срби су
обезбеђивале спортску опрему, превоз на
били окоснице екипа и у Великом
гостовањима, дневнице судијама али и, оно
Семиклушу, Дети, Рекашу...
што је познато, „треће полувреме“ поводом
Тих педесетих и шездесетих година
пријатељских сусрета и слично.
минулог века фудбалски тимови широм
Одласком младих у град и опадање броја
Баната су имали и запажене успехе у
српског живља, условило је да је младих на
организованим, државним такмичењима, у
селу све мање и да се у српским тимовима
шампионатима и куп-такмичењима, али и на
пријатељским турнирима. Најбољи играчи из нашао све већи број припадника других
мањина. То није много засметало јер су
редова наших момака били су мета и већих
клубови и надаље носили своја имена:
клубова, чиме смо се сви поносили.
Црвена звезда Варјаш, Плави делија
У сваком нашем селу млади фудбалери
Сенпетар, Обилић Семартон, Борац Немет,
су били не само аматери већ и мештани,
Раднички Сока, Младост Петрово Село итд.
углавном ратари, занатлије, а касније су им
Међутим, време чини своје и данас је број
се придружили и ђаци темишварских школа,
студенти и радници бројних фабрика у граду, фудбалских тимова у нашим селима
практично преполовљен. О свему томе у
али превасходно родом из места. Током
другом наставку.
лета или паузе у првенствима (рејонском
Србољуб Мишковић
или обласном, а касније жупанијском)
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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

Српска гимназија
„Д. Обрадовић“
у Темишвару
br. 1291/21.11.2014.
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HRAMOVNE SLAVE

ВЕЛИЧАНСТВЕНИ ПРАЗНИК
НАЋФАЛСКЕ ПАРОХИЈЕ
У недељу, 16. новембра, о Ђурђицу,
српски живаљ у Наћфали прославио је
храмовну славу и 225. рођендан своје цркве.
Сходно својим скромним могућностима,
тамошња српска заједница (која броји око
седамдесет домова) је на најдостојнији
начин обележила овај празник.
Светом литургијом началствовао је
архијерејски заменик протојереј-ставрофор
Маринко Марков, уз саслужење месног
пароха јереја Радослава Стојкова и ђакона
темишварско-градског, Миодрага Јовановића.
Изузетну радост је својим појањем на
литургији приредио Хор српске саборне
цркве у Темишвару, који је задњи пут у
Наћфали појао пре тачно 29 година(!).
Прозбе свештенослужитеља, као и дирљиво
отпеване молитве, оставиле су дубок утисак
на присутне на служби.
Славску беседу је изговорио прота
Маринко Марков, истакавши, између осталог,
труд и пожртвованост наћфалских Срба и
њиховог пароха у примерном одржавању
храма, али и чињеницу да многи Наћфолци
који не живе више у селу, не заборављају
родно место и своју мајку цркву. Месни
парох је захвалио темишварском
свештенству на саслужењу, као и хору за
учешће на овој празничној литургији.
При самом крају богослужења обављен је
трократни опход око храма и одслужен је
помен свим преминулим члановима
наћфалске парохије.
Овогодишњи кум славе био је син овога
села, унив. проф. др Душан Попов са својом
породицом.
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По традицији, у поподневним часовима
служено је вечерње са чином резања
славског колача. Служили су: протојерејставрофор Огњан Плавшић, архијерејски
намесник и парох арадски, протонамесник
Пера Илијевић, парох великосенпетарски,
месни парох јереј Радослав Стојков, јереј
Дина Чоков, парох великосемиклушки, јереј
Милован Милин, парох надлачки, јереј
Верољуб Брнзеј, парох сараволски и месни
румунски парох Николаје Ворнику.
Вечерњу су присуствовали Огњан Крстић,
председник Савеза Срба у Румунији, Зора
Чекић, председник МО ССР у Наћфали,
Миливој Силашки и Драган Воштинар,
председници МО ССР у Араду и Арад-Гају,
као и кнез Општине Секусић, Илије Кеша.
На крају вечерња беседио је прота Огњан
Плавшић, који је говорио о значају окупљања
на молитву у цркви. Месни парох је топлим
речима поздравио присутне и захвалио
кумовима на целокупном труду око
припремања славе и на поклону у виду
новог комплета прекривача за Свети престо,
олтар и намештај у храму.
Кумство за следећу годину – у виду
славске руже – преузео је мештанин
Тихомир Петков са породицом.
И овогодишња је слава била прилика да
се Наћфолци са свих страна састану и
друже. Црква их је, као што чини већ
вековима, на једном месту и у једном духу
окупила.
Фото: Миодраг Попов
Текст: Миодраг Тодоров

VARO[ANI

ОД СТРУГА ДО ФОТОАПАРАТА
Да је наш људски род једно много
занимљиво друштво, са пуно чудних и
узбудљивих ствари, говори и велика
разноврсност животних преокупација,
обичаја и пасија свакога од нас. Колико
људи – толико животних опредељења,
толико пасија и љубави према овом или
оном виду људског деловања. А да је човек
наследник својих дела,
своје упорности и свог
залагања, речито
сведочи животни пут
данашњег госта наше
рубрике.
Мирослав Стојић
рођен је 29. маја 1938.
године у Гаду у вредној
и часној српској
породици од оца Логина
и матере Радинке. Имао
је брата Живојина, две
године млађег. Основну
школу учио је у родном
селу, где је имао среће
да му учитељица буде
наша позната просветна
радница Драга Филипаш.
Након завршетка
основне школе, постаје
ђак Српске мешовите
гимназије у граду на
Бегеју до седмог
разреда, када су целу породицу нашег
саговорника депортовали у Бараган. Тај
немио догађај збио се изненада. Чика Мира,
како га познаници зову, је тада имао
тринаест година. Његову породицу са
осталим мештанима Гада одвели су до
оближње железничке станице, одакле су
марвеним вагонима путовали неколико дана
гладни и жедни до Барагана, на други крај
Румуније. Упркос свему и далеко од куће,
већина наших Срба се тамо убрзо снашла,
као и наш саговорник, који је изучио занат
за металостругара. После повратка из
Барагана, чика Мира је радио као
металостругар у разним темишварским
предузећима, од којих 36 година у
грађевинском државном предузећу СЕРВКОН где остаје све до одласка у заслужену
мировину, са 51. годином радног стажа.
Година 1965. важна је за г. Мирослава и
за његов приватни живот. Те године, 21.

новембра, на дан када се слави Свети
Аранђел, ступа у брак са Невенком, родом
из Соке, из породице Иванов. Брак, који ће
се следеће године позлатити, донео им је
пуно радости, а највеће су, свакако, синови
Срђан, од којег има унука Дарка Филипа и
Зоран, који живи у Београду. Највећа радост
и понос читаве породице, међутим, је
најдражи дедин и бакин
унук Дарко Филип,
ученик наше Српске
гимназије „Доситеј
Обрадовић“.
Причом враћамо
нашег саговорника у
период када је био
укључен и у спортски
живот и кад је радио
као фудбалски судија
Жупанијске лиге, свега
33 године. Из тог
периода остала су лепа
сећања. Судио је 1203
утакмице, од којих три
интернационалне (нижег
ранга). Са поносом се
присећа да је судио
утакмицу у којој је играо
и Миодраг Белодедић,
када је наш славни
фудбалер био јуниор.
И могли бисмо још
пуно штошта рећи о Мирославу Стојићу али
због недостатка простора поменимо још да
је пасиониран фотографисањем и
сакупљањем старих фотоапарата са
филмом. „Фасцинирају ме те старе направе
у које се ставља филм, повлачи полугица и
шкљоц!“ – са одушевљењем објашњава
чика Мирослав. Има примерака
произведених у Совјетском Савезу попут
Зоркија, Зенита, Смене, Чајке, Етјуда, али и
западњачких попут Пентија, Регуле, Агфе,
Беирета и Брауна.
Да кажемо још и то да је чика Мирослав
велики пријатељ и претплатник „Наше речи“
и мисли да сваки Србин треба да подржава
и чита наш лист. „Читам новине и узимам
пулс нашег живља у Румунији и држим корак
са свим оним што је најзначајније и
најважније у животу наших људи.“
Горан Гога Пантин
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MA[TARIJA
Наташа Војновић

АРХИТЕКТА У НАСТАЈАЊУ
Наташа Војновић, ученица другог разреда
Српске гимназије “Доситеј Обрадовић’’,
прави је заљубљеник у часове језика. Воли
подједнако и српски и румунски: ‘’Волим
када пуно пишемо, али и кад читамо песме
и приче. Можда више волим приче, као што
су “Две руке’’, “Оглас мрава’’. Волим и сама
да пишем. Песме,
свашта, нешто.
Обожавам кад
понекад останем на
продуженом боравку,
јер тада имам
времена да напишем
домаћи, да пишем
друге ствари и
цртам.’’
Наташа скромно
прича о свом таленту
за цртање. Чињеница
је, међутим, да осваја
увек прва места на
ликовним конкурсима.
Као и свака девојка,
веома се била
обрадовала кад је на
последњем таквом
такмичењу освојила
награду у виду
козметичких
производа. Наравно,
прва места је
освајала и на
конкурсима, који су носили називе “Лик
маме’’, “Зимски обичаји у Банату’’, и др.
Примећује се одлично репродуковање на
папиру онога што види око себе: “Волим да
цртам откад знам за себе. Идем тако по
кући и шта видим, то нацртам. Никад не
копирам. Цртам свашта. Једном ме је
учитељица похвалила како сам нацртала
патку тако верно да су се сви дивили. Тада
смо читали песму “Пачја школа’’ и требало је
да је илуструјемо. Ја сам замислила патку и
иста је испала као у природи. На конкурсима
често учествује и мој брат Горан, који иде у
први разред и ја му помогнем понекад.
Осим што цртам пуно, волим и да
правим ствари од папира и пластелина.
Сада сам правила јежа. Прво сам га
нацртала, а онда га и направила од јесењих
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плодова из шуме. Једном тако ми је мајка
донела пуно производа са села и све то
воће и поврће сам прво нацртала, а после и
направила од пластелина. На телевизији сам
видела како неки уметник прави лица од
глине. То је следеће што бих волела да
научим. Иначе, сада ме занимају планови.
Замишљам, тако,
како би требало да
изгледа нека кућа
или стан и цртам
планове.’’ Уз
коментаре учитељице
да је она један прави
архитекта у
настајању, Наташа
није тачно знала
чиме се бави
архитекта, али је
потврдила да ће,
уколико има везе са
њеним хобијем, то и
постати.
А како се игра?
“Највише ми се свиђа
игра прављења
шатора од чаршава и
столица. Супер је
што имам и кревет на
спрат и кад
раширимо велике
чаршаве, изгледа као
дворац. После се
брат и ја ту завучемо и играмо се. Толико је
велики наш дворац, да имам и места за
играчке. Волим да гледам цртане филмове и
тада често добијем идеју чега да се играм и
шта да правим’’, каже Наташа.
У школи има пуно пријатеља и најрадије
се појури напољу са Иваном, Исидором,
Мајом, а радо се сећа и својих другарица из
Новог Сада, где је похађала вртић. Воли и
спорт, пливање и гимнастику: “Са братом
играм фудбал, а са мамом кошарку,
међутим, не умем високо да скочим, па
често промашим кош. Више волим
гимнастику. Волим да се преврћем. Волим и
да трчим, и то највише на ходнику школе.’’
Биљана Герман

NAJBOQE GODINE
Виктор Бранковић

КАД ПОРАСТЕМ БИЋУ ДОКТОР
Од мноштва ђака Српске гимназије
„Доситеј Обрадовић“ изабрали смо да вам
представимо једног интересантног дечка,
Виктора Бранковића, ученика седмог
разреда. Четрнаестогодишњи Виктор родом
је из Пожаревца, а пре неколико месеци
дошао је из Петровца на Млави, где је живео
са својом породицом.
Каже да му је растанак
од колега из старог
краја тешко пао, али да
му је сада лепо у
Темишвару пошто се
добро снашао и
уклопио у новој
средини. Лако је стекао
нове пријатеље међу
својим разредним и
школским колегама, а и
професори су му од
првог дана помогли
како би период
акомодације што брже
и боље прошао. Као и
сви дечаци његовог
узраста обожава спорт,
прати разна спортска
догађања, а у слободно
време нађе времена да
игра фудбал са својим
вршњацима. Истиче да
је навијач трофејног
српског фудбалског
клуба Црвена звезда
из Београда. Бави се и
осталим колективним
спортовима, али и оним
мање популарним, такозваним
индивидуалним, као што је на пример стони
тенис. Недавно је показао да добро барата
рекетом и лоптицом, када је учествовао на
традиционалном стонотениском Турниру
пријатељства „Наша реч“. Сем спорта
слободно време користи да преслуша
најновије хитове српске и светске забавне и
поп музике. Свира и гитару, а прве часове
класичне гитаре је почео да похађа још за
време основне школе. Од његовог разредног
старешине, професора математике, Предрага
Момира, сазнали смо да је одличан ученик вредан и савестан. На наше класично

питање које упућујемо основцима шта би
волели да постану када одрасту,
четрнаестогодишњи Виктор даје брз и
сигуран одговор - озбиљно размишља да
након испита зрелости упише Медицински
факултет у Темишвару и постане лекар.
Прва препрека јесте да што брже и боље
савлада румунски језик,
а у томе му помажу
разредне колеге и
наставници Гимназије.
Из кратког разговора са
Виктором схватили смо
да му учење иде од
руке, будући да је пун
енергије и увек добро
расположен. Свестан је
да мора увек да буде
пажљив на часовима
хемије, биологије и
анатомије, који ће му
користити при избору
своје будуће професије,
али не занемарује ни
часове историје и
географије. Најважније
је што има велику
подршку чланова своје
породице, од мајке Ане,
тате Малише и сестре
Лидије, која је такође
ученица Српске
гимназије, да након
завршене средње
школе упише студије на
Медицинском
факултету,
специјализација офталмолог (очни лекар).
Он већ зна да је офталмологија грана
медицине која се бави болестима очију,
проблемима дијагностиковања и лечења
разрокости, слабости вида, укључујући
болести видног пута итд. Уверени смо да ће
студирати оно што највише буде волео и ми
му искрено желимо много успеха у
остваривању свих његових снова. А када
ускоро наступи зимски школски распуст са
нестрпљењем чека повратак у родни крај и
тренутак поновног сусрета са својим
најбољим другом Маријаном Николићем.
Миодраг Тодоров
br. 1291/21.11.2014.
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ДАНЦИ ОЧЕРУПАЛИ «ОРЛОВЕ»
Фудбалска репрезентација Србије након
само три одиграна сусрета у
квалификацијама знатно је закомпликовала
судбину за одлазак на Европско првенство
у Француској 2016. године.
У првом мечу Србија је срећно освојила
бод у Јерменији, потом је у Београду
прекинути сусрет са Албанијом регистрован
службеним резултатом 3-0 за Србију, а
Србији су одузета три бода, да би уследио
дуел са Данском у Београду, који су
«орлови» убедљиво изгубили са 1-3.
Пред празним трибинама због одлуке
Дисциплинске комисије УЕФА. Србија је
добро почела сусрет. У 4‘ након продора
Ђуричића, З. Тошић је погодио мрежу
Данаца за 1-0. Четири минута касније
Лазовић је покушао маказицама, Шмајхел је
одбранио, а З. Тошић је послао лопту поред
гола. Након ове шансе Данска је
загосподарила тереном, ређала шансе, што
је и наговестило коначан исход утакмице.
Србија је била неповезана, безидејна, без
имало жеље и борбености, показавши једну
од најгорих партија у задњим годинама.
Прву прилику за Данце пропустио је
Бендтнер у 19‘, ударац Вибеа у 28‘ одбио је
голман Стојковић, Ериксен је у 49‘ окрзнуо
стативу, а Бендтнер је у 57‘ главом упутио
лопту поред гола. Након ових пропуста
уследили су голови, Ериксен је у 60‘
шутирао, Стојковић је одбио лопту, а

Бендтнер је изједначио на 1-1. Два минута
касније, после слободног ударца, Кјар је сам
као дух у шеснаестерцу погодио за 1-2. У
64‘ Лазовић је погодио пречку, баш као и
Анкерсен само минут касније, а након
ударца Вибеа, Ивановић је у 74‘ избацио
лопту са гол линије. Вибе је у 75‘ био сам
испред Стојковића који је добро
интервенисао, а Бендтнер је из
контранапада у 85‘ повисио на 1-3, што је
био и коначан резултат сусрета.
За жалосно издање Србије побринули су
се: Стојковић, Ивановић, Бишевац, С.
Митровић, Д. Тошић, З. Тошић, Гудељ (А.
Митровић од 66‘), Матић, Тадић (Марковић
од 71‘), Ђуричић (Кузмановић од 46‘) и
Лазовић.
Након више него срамног издања Србије,
селектор Дик Адвокат је поднео оставку.
У И групи одигран је и сусрет Португал –
Јерменија 1-0, а табела без сусрета Србија
– Албанија (коначна одлука 2. децембра
након разматрања жалби) изгледа овако:
1. Данска
4 2 1 1
6-4 7
2. Португал
3 2 0 1
2-1 6
3. Албанија
2 1 1 0
2-1 4
4. Србија
2 0 1 1
2-4 1
5. Јерменија
3 0 1 2
2-4 1
Квалификације се настављају 29. марта
наредне године сусретима: Поругал – Србија
и Албанија – Јерменија.

БУЂЕЊЕ СРПСКИХ КЛУБОВА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Резултати 8.кола:
Олимпија – Игокеа
Левски – Партизан
Задар – Будућност
Мега Визура – Солнок
Црвена звезда – Крка
Цибона – Цедевита
МЗТ Скопље – Металац
Табела:
Ц. звезда
8 8
Будућност
8 7
Цедевита
8 6
Крка
8 5
Олимпија
8 5
Мега Визура
8 4
Партизан
8 4
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72-70
66-98
61-73
80-85
85-78
69-71
58-64
0
1
2
3
3
4
4

675-536
654-570
589-535
593-546
588-563
683-683
556-556

16
15
14
13
13
12
12

8. Солнок
8 4 4
9. Цибона
8 3 5
10. Металац
8 3 5
11. Игокеа
8 2 6
12. Задар
8 2 6
13. МЗТ
8 2 6
14. Левски
8 1 7
У наредном колу састају се:
Солнок – Задар
Крка – Мега Визура
Будућност – Олимпија
Металац – Левски
Игокеа – МЗТ Скопље
Партизан – Цибона
Цедевита – Црвена звезда

566-577
619-661
529-579
534-552
556-595
531-605
572-687

12
11
11
10
10
10
9

Припремио: Јадран Кланица
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Међународни фудбал

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА РУМУНИЈЕ
ОСТВАРИЛА ПЛАН
У последњем овогодишњем колу
квалификација за ЕП 2016. у Француској,
селекција Румуније, предвођена тренером
Ангелом Јорданескуом, је на „Национал
арени“ у Букурешту савладала селекцију
Северне Ирске са 2-0 и презимеће на првом
месту Г групе.
Резултати 4. кола: Румунија – Северна
Ирска 2-0, Грчка – Фарска Острва 0-1,
Мађарска – Финска 1-0.
Табела
1. Румунија
4 3 1 0 6-1 10
2. Сев. Ирска
4 3 0 1 6-3 9
3. Мађарска
4 2 1 1 4-3 7
4. Финска
4 1 1 2 4-5 4
5. Фарска ост.
4 1 0 3 2-6 3
6. Грчка
4 0 1 3 1-5 1
Наредно коло (29. марта 2015): Сев.
Ирска – Финска, Румунија – Фарска Острва,
Мађарска – Грчка.
Фудбал, Трећа лига

БЕЧКЕРЕК НЕПОРАЖЕН И У
АРАДУ
Врло важан меч одигран је у Араду, у 11.
колу IV серије, између два озбиљна
конкурента за прво место, односно домаће
екипе УТА БД и гостију из Малог Бечкерека.
Иако је домаћи тим важио за фаворита,
утакмица је окончана нерешеним резултатом
2-2.
Остали резултати: Мехединц – Хунедоара
1-2, Мотру – Инеу 1-2, Себиш – Тргу Жиу II
2-0, Филијаш – Вииторул Крајова 3-1, Турчењ
– Лугож 0-1. Ђармата је била слободна.
Врх табеле
1. Себеш
11 8 3 0 19-4
2. М. Бечкерек
11 7 4 0 31-8
3. УТА БД
11 7 3 1 24-8
4. Ђармата
11 7 1 3 13-7
Наредно коло: Лугож – Себиш, Крајова
Ђармата, Бечкерек – Мотру, Хунедоара –
УТА БД итд.

27
25
24
22
–

Фудбал, Друга лига

ПРВИ РЕМИ АКС ПОЛИ
Да је Белу, у 81. минуту утакмице 12. кола
у Тарлуђењу, постигао гол са беле тачке,
темишварски друголигаш би се кући вратио
са 3 бода. И није само овај промашај разлог
првог ремија у току овог шампионата, већ и
неколико промашених шанси нападача Дана

Алексе. Но, ни овај бод не треба да буде
узрок за панику, будући да је и Решица
играла нерешено на гостовању. Уосталом,
важно је постићи победе на свом терену и
циљ ће бити остварен.
Резултати 12. кола друге серије: Тарлуђен
– АКС Поли 1-1, Миовењ – Рамнику Валча 21, Панкота – Металул Решица 0-0, Кампина –
ФК Бихор 2-0, ФК Карансебеш – ФК Олт
Слатина 1-2. Олимпија Сату Маре је била
слободна.
Врх табеле
1. АКС Поли
12 9 1 2 20-5 28
2. Кампина
12 7 3 2 20-13 24
3. Решица
12 7 3 2 16-10 24
Наредно коло: АКС Поли – Рамнику Валча
(петак 21. новембар, 17.00 ч), Решица –
Миовењ, ФК Бихор – Панкота, Сату Маре –
Кампина, Тарлуђен – Карансебеш. Слатина
је слободна.
Четврта Д лига

ЈОШ ЈЕДНО КОЛО ПА НА
ЗИМОВАЊЕ
Ништа битно се неће догодити до
пролећа на врху табеле Д лиге где АСУ
Поли и Рипенсија воде мртву трку за
шампионску круну. Много теже ће бити на
зачељу.
Резултати 16. кола: Рипенсија – Раковица
8-1, Ауто Темишвар – Шаг 0-7, Гатаја –
Орцишоара 0-2, Машлок – Велики Семиклуш
1-1, Фаџет – АСУ Поли 1-2, Улбеч – Ђирок
0-1, Гирода – Стара Бешенова 3-3, Мурањ –
КФР Темишвар 3-2, Жомбољ – Думбравица
0-1.
Врх табеле
1. АСУ Поли Тем. 16 14 2 0 51-11 44
2. Рипенсија Тем. 16 14 1 1 59-9 43
3. Думбравица
16 13 0 3 48-20 39
Последње јесење коло: Думбравица –
Гатаја, КФР Темишвар – Жомбољ, Шаг –
Мурањ, Ђирок – Гирода, Семиклуш – Фаџет,
Раковица – Ауто, Стара Бешенова –
Рипенсија, АСУ Поли – Улбеч, Орцишоара –
Машлок.
Тимишко жупанијско првенство

У 15. КОЛУ ЈЕСЕЊИ ДЕРБИ
У последњем колу јесени, у првој серији,
Варјаш дочекује Перјамош у дербију сезоне.
У минулом колу лидер Перјамош је изгубио
код куће од екипе Трикоу са 1-2, а Варјаш је
са 8-0 победио у Томнатику. На табели води
Перјамош са 34 б, а Црвена звезда Варјаш
је на другој позицији са 32 б.
У наредном броју објавићемо коначне
табеле у све три серије.
Припремио: Србољуб Мишковић
br. 1291/21.11.2014.
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Букет најлепших
жеља за 1. рођендан

Драгој

МЛАДЕН НЕДИЋ

МИЛИЦИ РАДИЋ
из Великог
Сенпетра

Са твојим доласком
на свет, пре годину
дана, пробудила се
радост у свима нама.
Са твојим осмехом,
као да се родило
ново годишње доба,
доба среће, радости
и душевног мира. За
твој рођендан желимо ти очи пуне
радости, јутра пуна песама и вечери пуне
бајки. Унео си у наш дом срећу, на коју
нам може позавидети и небо, ти си наш
понос и дика, највећа радост на овом
свету, за кога вреди живети. Буди са
осмехом на лицу, да би нам весео био
читав дом. Желимо ти срећно и
безбрижно детињство!
Пуно те волимо: мајка Маријана, мама
Дијана и тата Миладин.

Са најлепшим
осмехом на лицу,
најслађим речима и
веселим корацима у
животу, слави други
рођендан, наш
најдражи
САША ДАМИР
СТАНКОВ
Твоје постојање је
довољно да будемо
срећни!
Са пуно љубави:
тата Мирослав, мама Радованка, деда
Вељко и бака Горјана.

ПОДЕЛИТЕ РАДОСТ СА
НАМА И ПОШАЉИТЕ НАМ
ВАШЕ ФОТОГРАФИЈЕ!
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поводом 90.
рођендана желимо
све најлепше на
свету, безбрижне
дане, пуно здравља
и да још дуго година
буде поред нас
својом добротом и
племенитошћу и да нам, као и до сада,
буде ослонац породице. Њена љубав је
за нас непроцењива и овим поводом
желимо јој још много, много година
живота.
На многаја љета, с љубављу и
поштовањем, њени најмилији.

Поводом 84.
рођендана нашој
драгој
ДАНИЦИ
СОРИНКИЋ
из Великог
Сенпетра
желимо много
здравља, спокојне и
безбрижне дане,
свакодневно
захвални премилом
Богу на драгоценом нам дару
доживљене јој дуговечности. Буди увек
са нама и уз нас! На многаја љета, с
љубављу и поштовањем: супруг Милан,
ћерке Јелка и Лепојка, зетови Бата и
Драга, унуци Нина, Драган и
Александра и праунуци Маја и Дарко.

Купујем стрипове Алан
Форд, Џони Логан,
Максмагнус, Лунов
магнус стрип, Златна серија, Марти
Мистерија, Дилан Дог и друге (у
добром или лошем стању).
Телефон: 0721.322.848

^ESTITKE
Поводом 78., односно 77. рођендана,
својим драгим родитељима

Наш драги

МИЛАН БАЈСКИ
из Великог Семиклуша
НОВИ и МИЦИ ВЛАШЧИЋ
из Чанада
син Дарко и ћерка Савка са
породицама желе им пуно здравља,
мирам и дуг живот! Воле их најмилији
унуци Тања и Богдан.
На многаја љета!

Данас, 21. новембра,
драга наша мајка
ЂУЛИНКА
СТЕФАНОВ
слави свој 80.
рођендан!
Захваљујемо Господу
Богу што вас имамо,
а вама за све оно
што сте учинили и
чините за нас.
Много здравља и
много година будите уз нас, желе ти
Стефан, Јелена, мала Софија и сви
остали.

прославиће свој 70. рођендан. Желимо ти
много здравља и још пуно лепих година,
које ћеш проживети у здрављу са нама који
те неизмерно волимо. Јер само твоје
постојање је довољно да будемо срећни и
хвала Богу на томе. Хвала ти што си у нас
уткао толико доброте, среће и љубави, које
су се претвориле у снагу са којом смо
кренули у живот. Јер, без твоје љубави и
помоћи, било би тешко постати оно што
смо данас.
Са пуно љубави: супруга Нада, ћерка
Гордана, унука Тања и зет Дарко.
Нашем драгом
МИЛАНУ БАЈСКОМ
из Великог
Семиклуша
поводом 70.
рођендана желимо
пуно здравља, среће
и радости у животу,
да буде уз нас својом
добротом и
племенитошћу, да у
нашем дому буде и
надаље радо виђен гост и увек
добродошао. C поштовањем свастика
Драгиња са породицом.

Рођендански поздрав
СВЕТЛАНИ РАНИСАВ
медицинској сестри
родом из Ђира
Шта је радост, шта је нада
Љуту битку бијеш сада
Срећа стиже, срећа дође
Задржи је да не прође.

Час је крила разапео
За трен ихор одлетео
А за букет твојих љета
Имај све дивоте света!
На многаја љета,
с љубављу, тетка Сеја.
br. 1291/21.11.2014.
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OGLASI
РАДИО ТЕМИШВАР
Сваке недеље,
од 15.00 до 16.00 часова,
на 630 килохерца.
Уживо програм на српском језику
ЧЕСТИТКЕ, ЖЕЉЕ И ПОЗДРАВИ
Телефони:
0256.49.35.45; 0256.49.55.36;
0372.56.10.25; 0372.56.10.35.
Телефон за sms поруке:
0725.737.373.
Слушајте нас и на интернету, на
адреси:
www.radiotimisoara.ro

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).

28

br. 1291/21.11.2014.

БУДИТЕ И ВИ ЧЛАН
СРПСКЕ ЧИТАОНИЦЕ
У дворишту Српске куће (Трг
уједињења бр. 5), 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.

^ITUQE
Пет година (26. новембра) чувамо успомену на нашег драгог
ЦВЕТКА ПЕЈАНОВА
из Српског
Семартона
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.
Са поносом ћемо се сећати свих година које
смо провели заједно, срећни што смо те имали, а вечно неутешни у болу што смо те
изгубили.
Заувек ожалошћени: супруга Зоранка, ћерке Велинка и Милева, зетови Срђан и Аурел,
унуци Јасмина и Горан и праунук Александар.
У нежном сећању чувамо драге родитеље,
који су преминули пре 6 месеци, односно 21.
године
ЈОЦА и ЈУЛИЈАНА БУЗАРСКИ
из Српског Семартона
Били сте нам велики ослонац, узор и понос. Учили сте нас
како живети, знати и умети,
имати веру у живот. Нема више вашег осмеха
који је значио доброту, топлог крила које се
звало родитељска љубав, ваше меке руке
која се звала благост, нема ваших позлаћених
речи да нас бодре, посаветују, науче. Остало
је сећање. Дубоко, снажно, лепо и чисто као
ваш живот, као ваш напор да нам осветлите
и покажете пут.
Са тугом: син Жива, снаја Јелица, унук
Јоца са супругом Ђанином и праунук Матија.

^ITUQE
Са тугом у души и
болом у срцу подсећамо да је прошло шест
недеља од када се
преселио у царство
небеско наш драги и
вољени син и брат
НЕДЕЉКО ЛУЈАНОВ
(НЕКА)
из Српског
Семартона
Наша
неизмерна
туга и тежња што смо те
прерано изгубили претвориле су се у бол коме нема лека. Нека те у тишини вечног мира
прати наша љубав јача од заборава.
Заувек ожалошћена мати Даница, сестра
Марина, зет Милорад, синовац Радослав.
Прерано нас је напустио наш драги синовац и братић
НЕДЕЉКО ЛУЈАНОВ
(НЕКА)
из Српског
Семартона
Не постоји време
које ће ублажити бол
и празнину у нашим
срцима које си оставио твојим прераном
одласком. Лака ти црна земља.
Ожалошћена тетка Зоранка, братић Милан
са породицом, братић Стева са породицом,
братић Драгослав са породицом.
Са носталгијом и
болом у души подсећамо да је прошло
7 година од када се
преселио у вечност
наш драги таст, деда
и прадеда, свештеник
ЂУРА ТОМИЋ
Парастос ће се одржати у суботу 22.11.2014.,
у Српској православној цркви ТемишварФабрика (Трг Трајана)
у 12.00 часова. Нека му Господ Бог подари
спокојан вечни сан! Зет Нелу, унука Дана и
зет Миле, унука Делија, праунука Делија и зет
Маријус и праунука Дијана.

Наша мила мати, добра, племенита, брижна,
поштена, пожртвована,
пуна разумевања, топлине, поверења и оптимизма
ЈАНА БАКИЋ
из Рудне
која нас је све дочекивала и испраћала
отвореног срца, волела нас безусловном
љубављу, наш анђео
чувар - склопила је своје брижне очи пре 6
недеља. Била си нам велики животни ослонац, узор и понос. Учила си нас како живети,
знати и умети, имати веру у живот. Била си
нам све, твоје речи, твој осмех, твој загрљај... А сада те нема поред нас, али успомена на тебе живеће заувек у срцу и мислима. У свакој тишини се чујеш, у свакој сузи се
видиш, у сваком откуцају срца болиш. Душа
ће нам патити, срце ће нас болети, али ћеш
увек у нашим мислима живети.
С љубављу и поштовањем твоји: син Бата, снаја Делија, ћерка Анђелија, зет Васа,
унука Смиљка и зет Маријус.
Са болом у души подсећамо да су прошле
34 године, односно 5 година од када вас
немам драги моји родитељи

ЂОРЂЕ и ДИНКА СЕЈЛЕР
из Иванде
Ваш одлазак оставио је велику празнину и
бол у мом срцу.
Чуваћемо вас од заборава: ћерка Мара и
зет Раду.

br. 1291/21.11.2014.
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^ITUQE
Навршавају се 29, односно 11 година од
када су нас напустили наши драги родитељи

23. новембар, тугом
записан сузом заливен, свака суза има
своју причу. Десет година скупљамо сећања
на лепоту нашег живљења
БРАНА КИТЕСКУ
родом из Рудне

НЕВЕНКА и МИЛАДИН КЛАНИЦА
из Иванде
Великим срцем, племенитом душом,
поштеним животом и великом вредношћу
заслужили сте вечно сећање, незаборав и
бескрајну љубав. Много је лепих успомена да
вас вечно памтимо и да о вама са поносом
причамо.
Ожалошћени: унука Јасна са породицом,
снаја Јана и Зора.
Уз љубав и поштовање чувамо успомену
на наше драге родитеље који су преминули
пре 18, односно 5 година

ЛЕПОСАВА и ЈОЦА КНЕЖЕВИЋ
из Шенђурца
Све ове године ви сте у нашим срцима,
нашим душама вољени и незаборављени.
Увек ћемо се сећати ваше доброте, пажљивости и родитељске љубави које сте нам несебично пружали. Поносни смо што смо вас
имали.
Ожалошћене ћерке Зора и Јана и унука Јасна
са породицом.

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

30

br. 1291/21.11.2014.

Од када те нема
ништа није исто као са
тобом, лако је избрисати сузу са лица али
бол у срцу вечито траје. Хвала ти за неизмерну љубав и пажњу коју си нам посветио.
Поносимо се што смо са тобом провели
најлепше године нашег живота. 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: супруга Драга, ћерка
Вишеслава, зет Срђан и мати Даница.
Вашим одласком пре 28, односно 6 година, превише смо изгубили да би нам време
донело заборав

ЛЕКА и МИЛКА КНЕЖЕВ
Неизмерно хвала за сву родитељску љубав, подршку, ослонац и за све што сте учинили за нас. Ваша доброта и преданост породици заслужују наше вечно поштовање:
ћерке Даница и Звезданка са породицом.
Прошло је девет година
од како се 22. новембра
преселио у вечност наш
драги
ВЛАДИМИР МРАКИЋ
Увек ће бити у нашим
срцима и мислима. Ожалошћена породица из Варјаша и Темишвара.

^ITUQE
У тузи и болу обавештавамо да је пре
шест недеља, у 67.
години живота, преминуо наш драги
СЛОБОДАН
МАРТИНОВ
родом из Ченеја
Волео си живот, шалу, али одједном нестао си и оставио твоје најмилије. Нека ти
Господ Бог подари спокојан сан!
Заувек ожалошћени: ћерка Весна, унук
Асканио, сестра Сеја (Словенка) са породицом и сестрица Добринка са породицом.
Прошла је тужна и
болна година од када
је престало да куца
племенито
срце
нашег драгог
ЦВЕЈЕ СТАНОЈЕВА
(кројач)
Оставио си велику
празнину, живимо са
дивним
успоменама,
на дане кад си био са
нама, на твој осмех,
љубав и доброту коју
си нам пружао. Ништа више неће бити лепо
без тебе. Хвала ти на свему. Почивај у миру!
Ожалошћени: ћерка Невена, супруга Зорка
и зет Ђил.

Шест тужних недеља од када нас је напустио, у 75. години
живота, наш вољени
супруг, родитељ и деда
БОРА СТЕФАНОВ
из Сараволе
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 Мила,
син Драган, снаја Силвана и најдража унука
Дајана коју је дејка много волео.
Почивај у миру, драги наш!

Пре 10 година опростили смо се заувек
од нашег драгог и вољеног
ЖИВЕ МИШКОВИЋА
из Српског
Семартона
и испратили га на
последњи пут. Остаће
заувек у нашим срцима: супруга Ђурђевка,
синови Србољуб и Душан, снаје Љубица и Катица, унуци Горан и
Дарко. Нека почива у миру!
Дана 20. новембра
испунило се 8 тужних
година од када је преминула наша драга
САВКА ПЕТКОВ
из Варјаша
Ретки су људи као
што си била ти, твоје
велико срце и добра
душа заслужују наше
вечно сећање и поштовање. Захвални смо
ти за родитељску љубав, доброту и пажњу, коју си нам пружала.
Почивај спокојно мајчице наша, јер имаш оне
који те воле и чувају од заборава.
Живећеш у мислима твојих најмилијих и
драгих: ћерка Љиља, унук Борко, син Миле,
снаја Милица и унука Драгана.
Тужно сећање поводом проласка 19 година од када је преминуо наш драги
СЕКУЛА СТОЈАНОВ
из Српског
Семартона
Био си нам путоказ
како треба у животу
живети, радити, учио
поштењу и честитости. Срећни смо што
смо те имали. Време
не лечи тугу, јер заборав не постоји. Остало
је нешто теже од смрти, а то је живот без
тебе и нешто јаче од смрти – наша љубав
према теби.
Са поштовањем и љубављу чуваћемо
успомену на тебе: син Светозар и снаја Сека.
br. 1291/21.11.2014.
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^ITUQE
Двадесет година од
очију далеко, у души
близу, у причи са нама
си, ту ћеш и остати

Пролази најтужнија
година дана од када
смо остали без драгог
родитеља

СВЕТОЗАР ТОДОРОВ
БАЈАТУЛ
из Српског
Семартона

БРАНКА РАЈКИЋА
из Белобрешке

Наша
неизмерна
туга претворила се у
бол коме нема лека,
јер смо са тобом изгубили доброту, љубав,
срећу и сву лепоту живљења. Божји је благослов имати таквог родитеља и брата, који
нам је пружао мир, снагу, доброту, срећу,
љубав, безбедност и сигурност. Постојаћеш и
трајаћеш у најлепшим успоменама, које ће
нас подсећати на све оно што смо твојим
одласком изгубили. Носе те у срцима и мислима: сестра Горица, зет Жива, синовац
Сава са породицом, син Јовица са породицом и ћерка Јелкица са породицом.
Са болом у души
подсећамо да пролазе
6 месеци од када је
престало
да
куца
племенито срце наше
драге и вољене
СТАНКЕ РАЈКИЋ
из Белобрешке
Присутна 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 материнска реч, благост и
доброта и живећеш са нама и у нама, све
док ће бити неког који ће туговати и чувати
успомену на тебе.
Никада те нећемо заборавити: син Саша
Милета, снаја Митра, унуци Богдан и Тамара.

Поштовани читаоци!
Цене читуља и честитки су:
0,10 леја/реч
Фотографија (мала): 1 леј
Фотографија (велика): 2 леја
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Људи живе онолико
колико их се сећамо,
па ће тако и наш драги отац остати и даље
са нама, као човек којег смо истински сви
волели и поштовали
због његове човечности и доброте. По доброти ћемо те памтити, са поносом помињати и
са великим поштовањем од заборава сачувати. Заувек ожалошћени: син Саша Милета,
снаја Митра, унуци Богдан и Тамара.
Пре годину дана
преминуо је наш драги
БРАНКО РАЈКИЋ
из Белобрешке
Живиш кроз најлепше успомене и незаборавне тренутке када
смо сви били заједно.
Знао си колико те волимо али никада нећеш знати са коликом
тугом
живимо
без
тебе, јер ти си место
са ког смо потекли, наш први дом.
Са поносом те вечно чувају: ћерка Анђелија, зет Корчи и унук Драган.
Тужно сећање поводом проласка 6 месеци од када је преминула наша драга
СТАНКА РАЈКИЋ
из Белобрешке
Цео свој живот посветила си својој деци
и деци своје деце.
Твоју доброту осетио
је свако ко је закуцао
на врата твог дома,
дала си нам своју љубав, неизмерну мајчинску бригу и подршку,
поклонила си нам све што си имала и могла.
Никада те нећемо заборавити, јер су твоја
снага и твој дух мера нашег памћења и
трајања.
Ћерка Анђелија, зет Корчи и унук Драган.

