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V E S T I
САСТАНЦИ МАЊИНСКИХ
ПОСЛАНИКА СА
ПРЕМИЈЕРОМ РУМУНИЈЕ
У уторак, 2. децембра, су се мањински
посланици састали са премијером Владе
Румуније, Виктором Понтом и првим
потпредседником Владе Ливијуом Драгњом.
Приликом сусрета разговарано је о пројекту
буџета за 2015, понаособ о ставки
предвиђеној за репрезентативне
организације националних мањина.
Премијер је обећао мањинцима подршку и
повишицу буџета предвиђеног за активности
националних мањина од 7%. Мањинци су
затражили од румунског премијера и Владе
Румуније да се коначно изнађе решење за
будући Закон о заштити националних
мањина, подсетивши да је по овом питању
Румунија у приличном заостатку, јер
мањинци на овај закон чекају више од 20
година.
“Такође по питању пројеката – каже
српски посланик Славомир Гвозденовић –
које смо пре неколико месеци предали у
име својих националних мањина румунском
премијеру и његовом првом заменику, није
урађено ништа, па сам предложио да бар
два приоритетна пројекта сваке националне
мањине буду обухваћена буџетом за 2015.
годину. Још је било конкретних разговора око
појединих проблема сваке од националних
мањина. Изнео сам два таква проблема.
Један се тиче школа које раде на једном од
матерњих језика националних мањина, а
други о средствима информисања на
језицима националних мањина, где као Срби
нисмо задовољни садашњим решењима“.
У тражењу конкретних решења, мањински
су се посланици и у среду у поподневним
часовима састали са Ливијом Драгњом. Љ.П.С.

ФЕСТИВАЛ БОЖИЋНИХ
ПЕСАМА
Хор Саборне српске православне цркве у
Темишвару, чији је диригент Јоца Бугарски,
певаће и ове године на Фестивалу Божићних
песама, који организује парохија Румунске
православне цркве у кварту Дачија –
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Темишвар. Наступ ће бити у недељу, 7.
децембра, у 19 сати у самој цркви у кварту
Дачија, на улици Тимиш. Програм садржи
духовну музику српских, руских и румунских
композитора. Фестивал окупља петнаестак
хорова из тимишке жупаније, а наш хор је
две године заредом освојио прво место на
овом фестивалу. В.С.

ДИЊАШАНИ НА ФЕСТИВАЛУ
ЗИМСКИХ ОБИЧАЈА
У ОРАДЕЈИ
На позив Удружења Про бамбини, КУД
„Свети Никола“ из Дињаша, под
руководством Жељка Тодорова гостује 5. и
6. децембра у Орадеји на Фестивалу
зимских обичаја.

Дињашани ће прво у оквиру параде
народних ношњи прошетати у колони градом,
обићи коледама главне институције Орадеје
и учествовати сплетом игара на Фестивалу
зимских обичаја. Љ.П.С.

КУЛТУРНИ ИДЕНТИТЕТИ
У РЕГИОНУ ДУНАВА
У Темишвару се у организацији
Департмана за међуетничке односе и
Министарства за регионални развој и јавну
администрацију од 4. до 7. децембра
одржава семинар на тему „Културни
идентитет у региону Дунава“.
Сем неколико главних тема за расправу,
предвиђени су и састанци са организацијама
националних мањина. У суботу, 6. децембра,
предвиђено је да се представници
Департмана за међуетничке односе састану
са челницима Савеза Срба у Румунији ради
разговора око сарадње на подунавским
пројектима. Љ.П.С.

KO BI REKO

КАФА У ЧИКАГУ
Пише:
Љубинка
Перинац
Станков

А љубав као љубав, на њу вас нико никада не може
приморати, али је засигурно, чак ни кад сами себи
наредите, нећете је моћи укинути. Осећај припадања
не мари за време и географију

Софија живи у Немачкој већ тридесетак
година са сином и мужем, али редовно, бар
неколико пута годишње враћа се у родни
крај. Летос је свратила до наше редакције
да обнови претплату својој пријатељици из
Чикага на „Нашу реч“.
Из приче у причу, из доживљаја у
доживљај,
знате већ
како то жене
прескачу са
једног на
другу јако
важну, важнију
и најважнију
догодовштину...
сазнала сам
да се тек
вратила из
САД и каже,
мора нешто
да ми
исприча:
„Пробудимо
се Мара и ја једног јутра и онако у пижами,
за столом у кујни, испијамо кафу и листамо
„Нашу реч“, али не само да листамо, него од
странице до странице, отварамо и
коментаришемо. Свако место које сте ви
обишли, сваку репортажу коју сте написали,
ми смо по три пута претресле, па онда, кад
неког препознамо, оданде кренемо по
кућама из тог и тог града или села, ко је
чији син, па кум, па ко је сад и где живи, па
онда опет у други сокак... Ухвати нас тако
подне, а ми смо још са оним кафама
загњурене у новине. Нисмо ни чуле Дану,
Марину ћерку, која се била вратила са
посла и ушла у кухињу:
- Боже, прошло подне, а вас две сте још

у пижами!
- Чекај, сад смо стигле до Соке, нисмо
још све сокаке обишле.
Место догађања је једна чикашка кухиња,
где често замиришу српски специјалитети,
где се гибаница врти око стола... (Банаћанке
знају зашто), где се за Божић меси Чесница
са орасима и
сувим
грожђем и
кува сарма,
са, само Бог
зна колико
тешко
набављеним
киселим
купусом из
једне турске
радње, где
се телећа
супа крчка
дуго на
лаганој
ватри, и
приде дода чешањ белог лука за онај прави
домаћи шмек... док са америчког ДВД
плејера „свира обавезно нешто народно“...
Овог пута, у тој далекој кујни, ширио се
мирис кафе и новина са аромом носталгије
и родног краја. Опуштене и само своје биле
су пријатељице, једна са једног, друга са
другог краја света, повезане струком миља
банатског.
А љубав као љубав, на њу вас нико
никада не може приморати, али је засигурно,
чак ни кад сами себи наредите, нећете је
моћи укинути. Осећај припадања не мари за
време и географију.
Ма где били овог децембра, нисте туђи,
наши сте.
br. 1293/5.12.2014.
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Израелски фактор у српској дипломатији
Тел Авив никада неће заборавити да је Република Српска пресудно утицала да
се БиХ 2012. године уздржи од подршке Палестини када је добила статус
државе нечланице посматрача у УН
Председник израелске владе Бенјамин
Нетанијаху је посету српског премијера
Александра Вучића његовој земљи означио
као историјску, а на таласу таквог
расположења у Јерусалиму, први човек
Владе Србије је јавно рекао да ће „Израел
замолити за подршку у САД и у другим
земљама где Израел има
велики утицај и велики
значај”. Односи Београда и
Тел Авива су и за време
претходних влада оцењивани
као одлични, али су тек
посете представника нове
власти, формиране 2012.
године, сарадњу две земље
подигле на „историјски ниво”.
Наиме, управо тако је
окарактерисан однос две
земље и приликом посете
председника Томислава
Николића Израелу у априлу
прошле године.
Како је у једном интервјуу рекао
амбасадор Израела у Београду Јосеф Леви,
односи две државе засновани су на дубокој
солидарности и разумевању јеврејског и
српског народа.
„Ми смо пријатељи одувек и заувек и
ништа то пријатељство неће уздрмати, иако
се не слажемо са вашом одлуком да
признате Палестину”, објаснио је Леви став
своје државе.
Требало би подсетити и да је Израел у
оној групи земаља које нису признале
независност Косова. А од 2009. године
између две државе не постоје визе.
Да ли и у којој мери Израел заиста може
помоћи Србији да релаксира своје односе
са неким државама, а пре свега са
Америком?
Уз опаску да не сумња у Вучићеву добру
вољу, Владислав Јовановић, бивши
министар спољних послова СРЈ, ипак
упозорава да је наступ Вучића исувише
идеалистички.
„Својевремено су Слободана Милошевића
убедили да је Израел утицајан у Америци и
да би он могао да нам помогне, па су тамо
ишли поједини политичари, али нисмо ништа
добили. После Дејтонског споразума је
такође било неких покушаја да се анимира
јеврејска дијаспора у Америци, али је и то
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завршено без успеха. Израел има јако
упориште у САД, али то користи за себе, јер
има толико проблема на Блиском истоку, а
врло често нема усаглашене ставове са
америчком политиком”, објашњава Јовановић
и додаје да се ипак прибојава да ће се и
овај наступ српског премијера завршити
једним лепим слушањем, без
чврстих или икаквих обећања
са израелске стране, те да
ћемо ми остати у очекивању
да ће нечега ипак бити.
Према речима аналитичара
из Вашингтона Обрада
Кесића, јеврејска заједница
има утицаја на спољну
политику САД, али њен утицај
у последњих шест-седам
година све више слаби.
„Пре десетак година се
није могао наћи политичар
који би критиковао израелску
политику, али се ситуација
последњих година мења, па се сада и те
како могу чути критике на рачун Тел Авива.
Реторика се, дакле, заоштрава, а уз све то
јеврејска заједница је подељена. Дугорочно
гледано простор за утицај Израела у
Америци се постепено губи”, оцењује Кесић.
И док Србија покушава да се избори за
што бољи однос са Израелом, Република
Српска је у очима Тел Авива одавно један
од најпоузданијих партнера или како је то у
„Џерузалем посту” написао колумниста Мајкл
Фројнд, „Република Српска је најбољи
пријатељ Израела у Европи”. Ово
пријатељство утемељено је, пре свега, на
ставу РС према Палестини. Наиме, Израел
никада није заборавио да се захваљујући
томе што је 2012. године на челу
Председништва БиХ био Србин Небојша
Радмановић, БиХ уздржала од гласања,
односно подршке Палестини када је добила
статус државе нечланице посматрача у
светској организацији.
Осим тога, председник РС Милорад
Додик је, како су то пренели израелски
медији, понудио ретку, безусловну подршку
Израелу у борби против „екстремних
исламистичких група” које прете „читавој
светској заједници”.
Јелена Церовина

[TA [TAMPA [TAMPA
Оптимистичнији државни
празник
Национални
празник ове
године затиче
Румуне у много
бољем
расположењу,
мање забринуте
за економску и
политичку
ситуацију земље,
и мање
сумњичаве у
политичаре који државом управљају, резултат је студије коју је
спровео Румунски институт за процену и стратегију. Чак 91%
становника истичу да су поносни што су Румуни, мада мисле
да су рођени под баксузном звездом, а не срећном. Што се
приватних проблема тиче, на првом су месту они здравствени
(20%), затим мале плате и пензије (15%), као и недостатак
радних места (11%). А оно што тишти већину грађана су
корупција (89%), огромна разлика између богатих и сиромашних
(83%), стање у здравству (82%), мањак радних места и ниска
примања (79%) и загађење животне средине (78%).

Војничка штафета

Десет војника су у раним суботњим сатима, уочи 1.
Децембра, кренули из Темишвара пут Алба Јулије, у својеврсној
штафетној трци, покушавајући да на тај начин скрену пажњу
јавности на своје рањене саборце, које би хтели да пошаљу на
лондонске Параолимпијске игре следеће године. „Наша је
мисија да на параолимпијске игре Invictus 2016. пошаљемо
најмање једног повређеног у ратним сукобима у Авганистану и
Ираку, и зато нам је потребан новац“, стоји у образложењу
пројекта. У међувремену су бројни Румуни доставили своје
прилоге, а сви који желе да помогну могу то учинити преко
сајта galantom.ro.
Превео и приредио: Горан Мишковић

ВРЕМЕПЛОВ
Митинг
у Кетфељу
У недељу 7. јула ове
године поподне
одржаће се у Кетфељу
велики предизборни
митинг Словена из
места и околине.
Учествоваће Срби из
Варјаша, Наћфале,
Моноштора, Кнеза,
Мунаре и Фенлака.
7. јул 1946.

Обнова
књижевног
кружока
И ове ће године при
Удружењу књижевника
у Темишвару деловати
Српски књижевни
кружок. Прво заседање
заказано је за
четвртак, 20. октобар,
у 15.00 часова.
14. октобар 1977.

Вече посвећено
Андрићу
У среду 23.
децембра у свечаној
дворани Удружења
књижевника у
Темишвару одржаће се
књижевно вече
посвећено 100.
годишњици рођења
српског нобеловца
Иве Андрића.
22. децембар 1992.
br. 1293/5.12.2014.
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Марко АЏИЋ
глумац, организатор „Театрос феста“

ТЕМИШВАР ЋЕ ДОБИТИ И СВОЈЕ
ЧЕТВРТО ПОЗОРИШТЕ
• Без једне јако добре организације пре свега не постоји позориште.
Наравно, исто је толико битно имати и глумце, али једно без другог не
може. И још нешто, ми имамо јако лепу публику за фoлклор, јако лепу
публику за књижевне вечери, а треба формирати и публику за позориште.
Представа “Две леве и две десне ноге” је то доказала. Ја сам срећан што
је публика жељна позоришта, али оног правог. То је добро, али ништа
нећемо урадити ако се не отворимо и према Румунима. Ми можемо међу
собом причати колико смо супер. И јесмо, али нема ефекта, ако неко са
стране не види и не каже: Ево шта су Срби урадили! •
• Представом „Две леве и две десне
ноге“ Милоша Николића почело је са
радом Српско државно позориште.
Колико чланова броји глумачка екипа?
Нема чланова. Нама требају глумци да
бисмо могли да функционишемо. Европске
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су тенденције и у Србији и у Румунији, па и
у свим балканским земљама, да се не
запошљавају глумци за стално, него су то
уговори за представу до шест месеци.
Сматрам да је то за нас добро, јер је тако и
лакше. Добро је имати глумце са дипломом.

INTERVJU
За потребе представе могу се изнајмити
глумци из Србије или Румуније у зависности
од онога што представа тражи. По свему
судећи, требало би да се настави оно што
је било раније, односно да постоје четири
стална места у Националном позоришту у
Темишвару или где год нађемо места, али ја
мислим да ће бити у Националу, у ком се
рачуна и менаџмент. Треба нам добар
организатор. То значи да нам треба човек
који зна како се организују представе.
• Шта то тачно значи и уједно шта стоји
иза овакве једне представе каква је „Две
леве и две десне ноге“?
Тек сам сада после организовања,
буквално од нуле, представе „Две леве и
две десне ноге“ схватио шта то све значи.
Представа сама по себи није значила само
излажење на бину и играње улога. Не! Много
је рада ван бине. Много је људи радило да
би и ова представа заживела. Рачунајте
овако, на једног глумца на сцени, минимум
пута четири било је оних иза
сцене, који су помогли да
све изгледа како је
изгледало. Ако нема
добре организације, ни
глумац неће моћи да
буде сконцентрисан. Без
једне јако добре
организације, пре свега,
не постоји позориште.
Наравно, исто је толико
битно имати и глумце, али
једно без другог не
може. И још нешто,
ми имамо јако
лепу публику
за фолклор,
јако лепу
публику за
књижевне
вечери, а
треба
формирати
и публику

за позориште. Представа “Две леве и две
десне ноге” је то доказала. Ја сам срећан
што је публика жељна позоришта, али оног
правог. То је добро, али ништа нећемо
урадити ако се не отворимо и према
Румунима. Ми можемо међу собом причати
колико смо супер. И јесмо, али нема ефекта,
ако неко са стране не види и не каже: Ево
шта су Срби урадили!
• Темишвар је космополитски град који
има врло функционално Немачко
позориште, Мађарско позориште и
реномирано Румунско позориште. Колико
су људи из Националног румунског
позоришта и градски оци изашли у сусрет
да Темишвар добије и четврто, Српско
позориште?
Изаћи ће у сусрет у марту. За сада имамо
тај договор да у марту организујемо „Театрос
фест“. Биће то буквално реклама. Ево гле,
шта могу Срби! Жеља ми је да покажемо
људима како то раде мањине у другим
крајевима. Имамо обећање Националног
позоришта да ће нам осигурати просторе,
што је јако важно. Чак и њихову
престижну представу „Оковани Прометеј“
Кокана Младеновића нам поклањају.
Велика је то ствар за нас. А што се
тиче самог фестивала, зашто им не
би показали како Срби то раде у
Мађарској, како то Румуни раде у
Србији?! Кад кажем позоришна
секција Румуна у Вршцу, мислим на
једно врло квалитетно позориште
коме треба скинути капу. Лично
мислим да је баш ова
румунска секција та која
диже ниво квалитета
Вршачког позоришта, јер је
много квалитетнија од
српске сцене у Вршцу.
Тако да нам је рејтинг
фестивала већ од
сада,
присуством
Кокана
br. 1293/5.12.2014.
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Младеновића и неких битних људи,
осигуран.
• Да ли постоји шема будућег
фестивала или је још увек у разради?
У разради је, али знамо да ће нам гости
бити Срби из Мађарске, Румуни из Србије, а
и Национални
театар је већ
спреман.
Искористићемо и
топлије време, па
ћемо испред
Опере имати
импровизовану
сцену на
отвореном.
Укључићемо
студенте који ће
имати своје
перформансе.
Врста је то
рекламног блока
јер ћемо тако
привући да
одгледају
представу и
пролазнике и оне
који још не знају
да постојимо.
Организоваћемо
и концерте
српских и
румунских
бендова као и
ликовне изложбе
у фоајеу Опере.
Очекујте да то буде запажен догађај, који ће
допринети реномеу и Срба и града
Темишвара.
• Ново име за темишварску публику је
млада Оливера Јовановић, која није
само аматер, већ се и школује на
Факултету драмских уметности. Хоће ли
она бити део Српског државног
позоришта?
Она је заиста освежење и нада. Још
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годину дана и биће школована глумица.
Оливера је родом из Свинице, невероватно
интелигентна и невероватно радна и
послушна, а и јако, је добар човек. Када смо
кренули са пробама, уплашили смо се јер јој
је акценат био јако, јако лош, али је после
само једне пробе трансформација била
фантастична. Она
је целу ноћ
читала и читала и
била нервозна
што текст не
може да изговори
како треба, али
на крају јој је
успело. Показала
је да може да
допринесе
Српском
државном
позоришту. И за
мене лично је она
била спас.
Довољан је још
један школовани
глумац, да још
доведемо два
сарадника са
стране и ето,
позориште
постоји.
• На крају,
увек питам своје
саговорнике шта
им је на радном
столу. Тако
питам и глумца Марка Аџића који су му
скори ангажмани и на чему ради?
Превише је ангажмана. Ја у Вршцу радим
на румунској сцени у Позоришту, више него
на српској сцени. Морао сам неке представе
и да одбијем због неких својих личних
опредељења који су ми битнији. Остајем у
Темишвару, а коцкице су се поклопиле и
посветићу се максимално Српском државном
позоришту.
Љубинка Перинац Станков

NA[A TEMA
ЗАКЉУЧНА СЕДМИЦА “ДАНА СРПСКЕ КУЛТУРЕ”

ПРВА ПРЕДСТАВА СРПСКОГ
ДРЖАВНОГ ПОЗОРИШТА
У оквиру четврте недеље манифестације
Дани српске културе у Темишвару, у
организацији Савеза Срба у Румунији,
Темишварци су у среду, 26. новембра,
присуствовали
представи „Две леве
и две десне ноге“,
аутора Милоша
Николића, у режији
Силвија Вакарескуа,
коју су одиграли
чланови Српског
државног позоришта
из Темишвара пред
препуном
Мултифункционалном
салом Тимишког
жупанијског савета.
Премијерном
извођењу представе
„Две леве и две
десне ноге“ - мале
комедије,
присуствовали су
аутор и текстописац
Милош Николић, а међу званичницима били
су и генерални конзул Лазар Манојловић и
конзул Ирена Радојичић, госпођа Аурора
Каравасиле, саветник при Министарству
културе и председник ССР Огњан Крстић.
„Зашто људи долазе у позориште? Зато
што су у позоришту увек заштићени и
безбедни... у позоришту никад не страдамо
ми, него неко други, не испаштамо ми, него
неко други, у позоришту никад нисмо
смешни ми, него неко други...“ – биле су
речи којима је Марко Аџић увео присутне у
свет позоришта.
Аутор представе Две леве и две десне
ноге, Милош Николић, уступио је своје
кратке комедије нашим глумцима, од којих је
направљен избор, а за превод на румунски
језик задужен је био цео тим преводилаца:
Александра Ђурђев, Радмила Јана Шакотић,

Весна Рошка, Милана и Александра Петров.
Напоменимо да је глумачка екипа коју
сачињавају: Оливера Јовановић, студент
Факултета драмских уметности у Темишвару,
родом из Свинице,
Јована Божић
глумица из Вршца,
дипломирани глумац
Марко Аџић и
дугогодишњи глумац
Позоришног студија
„Талија“, Горан Гога
Пантин, скренула
пажњу темишварској
публици и доказала
зрелост и спремност
да коначно после
више година заживи
професионална
позоришна сцена на
српском језику у
Румунији. Дуги и
топли аплаузи
публике на крају
прошлонедељне
успешне представе најавили су нови почетак
и рађање Српског државног позоришта.
Марко Аџић се овом приликом обратио
публици у име свих глумаца и захвалио на
несебичној подршци и помоћи особљу
темишварског Дома студената, који су им
изашли у сусрет и уступили просторије за
пробе, представницима Националног театра
из Темишвара, Министарству културе
Републике Румуније и госпођи Аурори
Каравасиле, редитељу, професору и педагогу
Петру Силвиу Вакарескуу и асистенту режије
Клаудију Догаруу. Ово је само почетак једне
велике сарадње, када ће се у марту месецу
идуће године организовати српско-румунски
фестивал - Театрос фест, који ће се одржати
у Националном театру. Темишварској
публици обратила се госпођа Аурора
Каравасиле, саветник при Министарству
br. 1293/5.12.2014.
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културе и
партнер ССР за
време
организовања
манифестација
Дана српске
културе и
пренела поздраве
министра културе
Републике
Румуније,
Келемана Хунора.
Председник
Савеза Срба у
Румунији, Огњан
Крстић, доделио
је захвалнице
Савеза Срба поводом Дана српске културе у
знак признања и захвалности за изузетан
допринос, очување и промовисање српске
културне баштине и сећање на овај

историјски
тренутак и нови
почетак: аутору,
редитељу и
глумцима
представе и
додао: „Ово је
почекак да
заживи наше
српско позорише,
под окриљем
темишварског
Народног
позоришта и да
Срби из Румуније
напокон добију
своју сцену
пошто овај приказани таленат то и
заслужује“.
Миодраг Тодоров

НА МУКАМА JУНАЦИ,
И У СМРТИ ПОБЕДНИЦИ
Мултифункционална сала Тимишког
жупанијског савета угостила је, прошле
седмице, чланове Трстеничког позоришта из
Србије, са представом Небеске шајкаче,
аутора
Милосава
Буце
Мирковића у
режији
драмског
писца
Милоша
Милошевића.
„Представа
Небеске
шајкаче
Трстеничког
позоришта
прерасла је,
прошлог
четвртка, 27.
новембра, у велики, отворени час српске
историје. Српски драмски и књижевни
критичар, песник и есејиста Милосав Буца
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Мирковић нам је својом књигом преточио
Зејтинлик у срца и душе, а глумци из
Трстеника приредили су назабораван
доживљај. Још једном смо на потресан
начин
доживели
јунаштво
нашега рода,
великог и у
највећем
страдању и
разумели
зашто „Није
мала!“.
Појединачна
и колективна
жртва и
отворени
гробови
Зејтинлика
подсетили су
све нас какав смо то народ.
Требало је тог четвртка увече бити у
публици и сагледати део једног

NA[A TEMA
непоновљивог догађаја, који нам је у сећање
вратио све што памтимо, од Колубаре до
Албаније и Крфа, од Арадске тврђаве до
Кајмакчалана и Зејтинлика. И Темишвара.
Сам уметнички доживљај чини оправданом
не ретку сузу темишварске публике, али и
узбуђених гостију, организатора и извођача,
и појашњава речи из наслова. Као ретко
када, били смо расплакани и поносни што
припадамо народу који је, ценећи своју
слободу и
веру у
правду,
положио чак
трећину
својих живота
како бисмо
свету и
Европи увек
могли гледати
у очи“ – каже
о овом
догађају
Славомир
Гвозденовић.
Представа
је настала по
Баладама са Зејтинлика, аутора Милосава
Буце Мирковића, који је преминуо прошле
године, док је сценску адаптацију и режију,
као и избор костима и музике урадио Милош
Милошевић Шика и тако испунио жељу
аутора и дугогодишњег пријатеља.
Представа је рађена поводом стогодишњице
од почетка Првог светског рата и обрађује
ту тему. Посвећена је српским голобрадим
дечацима, који су дали свој живот за Србију
и чија тела леже на Зејтинлику (Српско
војничко гробље у Солуну - Грчка), а
премијерно је изведена на рођендан аутора,
28. јуна за Видовдан. Двадесетак
трстеничких ђака, чланова сцене младих,
сјајно су се уклопили у целу представу и
заједно са неколико искусних старијих
глумаца направили истински доживљај и
одиграли овај захтеван позоришни комад.
Глумац Душан Јовић, руководилац Центра за
културу и управник Трстеничког позоришта,
напоменуо је да је ово прво гостовање са
представом ван Србије. По завршетку
прозоришне представе уследили су топли и

срдачни аплаузи упућени од стране
присутних љубитеља позоришне уметности
из Темишвара у Мултифункционалној сали,
који су, са сигурношћу, већ много пута младе
глумце задржали, како то обично бива
заувек на магичним даскама које живот
значе. Они су оживели ликове Солунских
ратника који су својим подвигом заслужили
вечан живот изговарајући епитафе, причајући
неиспричане и недовршене приче из њиховог
живота.
Уједно су нам
преносили
њихове
поруке и
завештања
будућим
генерацијама
које долазе.
Милош
Милошевић
Шика,
редитељ
представе,
задовољан је
наступом и
глумачким
надахнућем ових младих људи, а по
реакцији публике успешно су то обавили.
Млади глумци имали су свесрдну помоћ
старијих колега, који су са стилом и мером
носили ову представу. Они су у томе
показали једну велику зрелост, поштовали су
све оне савете, које су им старији глумци
сугерисали. Председник Савеза Срба,
Огњан Крстић, захвалио је пријатељима и
глумачкој екипи из Трстеника што су нас
подсетили да припадамо по свему великом
народу српском. Младићи и девојке рекли су
на сцени све оно што ми осећамо као Срби
и поново подсетили како се Србија воли,
брани и чува, додао је председник ССР и
уручио Захвалнице Трстеничком позоришту,
заменику председника Општине Трстеник
Радомиру Милуновићу, директору Народног
универзитета из Трстеника, Петру Алексићу
и директору Народне библиотеке „Јефимија“
из Трстеника, Верољубу Вукашиновићу за
сарадњу између града Трстеника и Срба у
Румунији.
Миодраг Тодоров
br. 1293/5.12.2014.

11

NA[A TEMA

ИЗЛОЖБА О ПРЕСЕЉЕЊУ МАТИЦЕ СРПСКЕ
ИЗ ПЕШТЕ У НОВИ САД
Најстарија културна и просветна
институција српског народа, која делује већ
скоро два столећа, била је у сталном
контакту са Темишваром, Арадом и другим
центрима српске духовности на простору
Баната и Поморишја.
У петак, 28. новембра, у свечаној дворани
Српске гимназије „Доситеј Обрадовић“ у
Темишвару, била је представљена изложба
„Пресељење Матице српске у Нови Сад“.
Треба напоменути да је ова институција
основана као друштво српских интелектуалаца
и привредника 1826. године у Пешти.
Руководство Матице српске је идеју да се она
пресели из пештанског Текелијанума у Нови
Сад формулисала 1852. године, а разлог за
ову одлуку налазио се у чињеници што је
српски културни живот у угарској престоници,
што због последица Револуције 1848-1849,
што због промењених политичких околности,
готово у потпуности био замро. Нови Сад је с
друге стране у 19. веку постао врло утицајни
културни, политички и економски центар, те је
овај град с оправдањем стекао надимак
„Српска Атина“.
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После дужих настојања да се Матица
српска пресели, оно је започето 28. априла
1864. године. На пароброду „Напредак“ био
је укрцан 61 сандук садржећи благо српске
културе. Прелазак у Нови Сад био је од
капиталног значаја за војвођански град, где
су већ постојали Велика српска православна
гимназија (1810), Српска читаоница (1845),
Српско народно позориште (1861), док је
Матица била узор Уједињеној омладини
српској (1866).
О свему овоме је присутним ђацима и
наставницима српске школе говорио Драган
Станић, председник Матице српске, који је
подвукао да су многи њени истакнути
чланови током година били са ових
простора. Такође, познати песник је
закључио да је институција коју представља
огромно царство знања, које брине о
опстанку српског народа у новим
историјским околностима. Деца су на крају
била позвана да виде изложене илустрације
и да убудуће, по могућности, посете Матицу
српску у Новом Саду.
Горан Мракић

NA[A TEMA

ТРИБИНА О СРБИМА У УГАРСКОЈ
Историја војвођанских Срба је у
последњих неколико векова била уско
повезана са постојањем Угарске, којој су
наши преци неретко служили у својству
граничара, али и културних делатника.
Историчар и академик Василије Крестић,
који је недавно објавио књигу „Срби у
Угарској 1790 – 1918“ био је позван да је у
петак, 28. новембра, представи на свечаној
трибини у Владичанском двору у Темишвару.
Љубомир Степанов је отворио скуп и
укратко представио будуће излагаче.
Истакавши да су у највећем граду Баната
током година биле изнедрене многе
племените идеје, које нису, међутим, биле
остварене због сложених међународних
односа и геополитичке ситуације, како 1790,
тако и 1918. године, господин Стеван
Бугарски је у уводном делу укратко говорио
о контексту настанка поменутог дела.
„У књизи академика Василија Крестића
обухваћен је двоиповековни живот једног
народа, који није живео у својој држави, али
је непрестано био са својом државом.
Темишвар је често био у жижи догађаја.
Овдашњи људи, Доситеј Обрадовић и Сава
Текелија, имали су везе с Карађорђевим

устанком, а сачувано је и његово писмо
Темишварцима. Скоро напоредо са
оснивањем Матице српске у Пешти, у
Темишвару је било основано Друштво
љубитеља књижества српског, 1828.
Темишварски епископи су, уз бачке, имали
главну улогу у вођењу народа, и то не само
у верском погледу. Управо у овој кући су
решавани сукоби између патријарха и Ђорђа
Стратимировића, а по окончању буне,
Темишвар је постао престоница Војводства
Србије и Тамишког Баната. У овом двору је
био припреман и договаран Темишварски
сабор 1790, с којим почиње књига. Године
1918, када се завршава књига, у истом
двору је образовано Српско народно веће, а
наши представници су потписници на
Новосадској скупштини“, рекао је истраживач
Стеван Бугарски, закључивши да „за
приказивање ове књиге из пера једног
академика, бољег места од Владичанског
двора, где је књига почела и завршава се,
нема“.
У наставку су о књизи, догађајима које
она описује и аутору говорили професор
Драган Станић, председник Матице српске,
госпођа Љубомирка Кркљуш и Ђорђе Ђурић,
br. 1293/5.12.2014.
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генерални секретар Матице српске. Они су
истакли да се ради о резултату
вишедеценијског истраживања академика
Василија Крестића, који је читаоцима
представио период историје Срба у Угарској
од Темишварског сабора 1790. до краја
Првог светског рата и присаједињења
Војводине Србији 1918. Књигом су
обухваћена сва значајнија национална,
политичка, верска, друштвена,
државноправна и идеолошка питања. За
писање ове књиге аутор је искористио
огромну релевантну литературу на српском,
немачком и мађарском језику, као и обиље
новог, досад непознатог и некоришћеног
архивског материјала из домаћих и страних
архива.
Реч је на крају припала самом аутору, који

дело које ће обухватити све теме које се
тичу једног друштва: политичке, националне,
верске, културне и економске. Мислим да
сам колико-толико у томе успео, што не
значи да се не може урадити много више и
много боље. Мој задатак је био да покажем
како су развијани српско-српски односи, то
јест између Срба из кнежевине и
Хабсбуршке монархије. Такође, велику сам
пажњу придао и српско-мађарским
односима, јер без њиховог разумевања не
можемо причати о историји ових простора.
Нисам пропустио ни историју политичких
странака и поједних личности, те сам
покушао да унесем бројна нова тематска
питања, не би ли добио једну заокружену
целину. Наравно, на онима који долазе је да
допуне моја истраживања, јер науци никад

је захвалио домаћинима на гостопримству и
позиву, рекавши да је врло срећан што се
налази у Темишвару, граду који се у књизи
помиње врло, врло често. „Уверен сам да
оно што је написано може да буде и
проширено, допуњено па чак и другачије
представљено, а многе теме, везане за
период који сам ја обухватио, биле су готово
изостављене и незапажене у новијој
историографији. Ова књига није била
написана у једном даху, она је настала
током деценија. Ја сам одлучио да напишем

нема краја и научном истраживању не може
да се стави тачка“, рекао је уважени
академик у свом обраћању.
Председник ССР, Огњан Крстић, закључио је вече уручивши дипломе историчару
Василију Крестићу, председнику Матице
српске Драгану Станићу и академском
вајару Николи Коки Јанковићу захваливши
им у име свих домаћина. Аутор је на самом
крају попричао са знатижељним људима из
публике и поделио аутограме купцима књиге.
Горан Мракић
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ВЕСНИЦИ НОВОГ ДОБА
Последњег дана наше најзначајније
културне манифестације, Дани српске
културе у Темишвару, коју већ девети пут
заредом организује Савез Срба у Румунији,
заједно са Генералним конзулатом
Републике Србије, нашим суграђанима
уприличен је у суботу, 29. новембра,
музичко-сценски програм у Српској саборној
цркви у Темишвару.
Пошто се ове године обележава 275
година од рођења Доситеја Обрадовића, 150
година од смрти Вука Стефановића
Караџића и 100 година од смрти Стевана
Стојановића Мокрањца, тим поводом је
Савез Срба у Румунији у сарадњи са
Задужбином „Доситеј Обрадовић“ осмислио
музичко-сценски програм, који је објединио
дела сва три српска великана, под именом
„Весници новог доба - Доситеј, Вук,
Мокрањац“, на којем су се, уз хорско
певање Хора AКУД „Лола” и Хора
Православне српске Саборне цркве у
Темишвару, представили српски драмски
уметници Рада Ђуричин, Танасије Узуновић
и Хаџи Ненад Маричић.
Гости и учесници из Србије су, прошле
суботе, пре почетка програма, посетили
родну кућу Доситеја Обрадовића у Чакову,
где су положили ловоров венац на споменплочу српском просветитељу и обишли
поставку у спомен-музеју. Дочекали су их
генерални конзул Републике Србије у
Темишвару, Лазар Манојловић, саветник у

Министарству културе Румуније, Аурора
Каравасиле, председник Савеза Срба у
Румунији, Огњан Крстић, месни парох,
протојереј Љубиша Матић и Љубомир
Степанов, који их је упознао, кроз причу, са
историјом битисања Срба из Чакова и места
везаних за Доситеја.
Прошлонедељном музичко-сценском
програму присуствовао је велики број
Темишвараца, Срба и Румуна, љубитеља
хорског певања, а међу званицама, који су
својим присуством увеличали значај догађаја,
били су генерални конзул Републике Србије у
Темишвару, Лазар Манојловић, саветник
Министарства културе Румуније, Аурора
Каравасиле, председник Савеза Срба у
Румунији, Огњан Крстић, посланик Савеза
Срба у Румунском парламенту, Славомир
Гвозденовић, конзул Генералног конзулата
Републике Србије у Темишвару, Ирена
Радојичић и секретар Савеза Срба у
Румунији, Златиборка Марков.
Присутне је у уводном делу програма
поздравио Дејан Попов, председник МО ССР
Темишвар и члан Хора Православне српске
Саборне цркве у Темишвару, који је присутне
упознао са током програма и истакао
важност ове манифестације. Први су
наступили чланови хора Православне српске
Саборне цркве у Темишвару, под
диригентском палицом професора Јоце
Бугарског. Они су извели композиције Н.
Кедрова – „Отче наш“, А. Н. Струмског –
br. 1293/5.12.2014.
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„Велико славославље“ и Ст. Ст. Мокрањца –
„Девета руковет“. Као солиста, наступио је
Миодраг Попов.
У наставку су се пред публиком појавили
гости из Београда. Академски хор „Лола“,
руковођен од стране диригента мр Милована
Панчића, извео је композицију В. Баронијана
– „Востани Сербије” на стихове Доситеја
Обрадовића. Тиме су наговестили други део
музичко-сценског програма. Програм
„Весници новог доба - Доситеј, Вук,
Мокрањац“, отворио је пригодном беседом о
три српска великана проф. др Војислав
Јелић. Затим је управница Мирјана Драгаш
представила у
неколико речи
активност
Задужбине
„Доситеј
Обрадовић“, која
ове године
обележава свој
10. рођендан.
Драмски
уметници и
великани српског
глумишта, Рада
Ђуричин, Танасије
Узуновић и Хаџи
Ненад Маричић у свом извођењу
представили су присутнима житије и дела
Доситеја Обрадовића, Вука Стефановића
Караџића и Стевана Стојановића Мокрањца,
а Хор АКУД „Лола“ у свом програму, поред
горенаведене уводне композиције, извео је
пред присутном публиком у Српској саборној
цркви и композиције М. А. Расинског –
„Сејмо браћо семе ума“ на стихове Јована
Јовановића Змаја, Ст. Ст. Мокрањца –
„Химна Вуку“, одломке „Литургије Св. Јована
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Златоустог“, Другу и Осму руковет. После
говора Хаџи Ненада Маричића у коме каже:
„Ове године у целој Европи обележава се
стогодишњица Великог рата. Са поносом се
сећамо наших предака, који су својим
јунаштвом пронели славу своје домовине
широм света“, Академски хор, под
диригентском палицом мр Милована
Панчића, закључио је програм познатом
српском традиционалном песмом из Првог
светског рата „Тамо далеко“. Аутори
програма били су: Марија Бишоф, сценарио,
Мирољуб Аранђеловић Расински, композитор
и музички уредник и Радомир Путник и
Мирјана Драгаш,
уметничка
дирекција
програма.
Пре уручивања
Захвалница од
стране ССР
учесницима у
знак признања за
изузетан
допринос
промовисању
српске културе у
Румунији, пошто
су се сви заједно
потрудили да овај догађај остане
незабораван, присутнима су се обратили
генерални конзул Републике Србије у
Темишвару, Лазар Манојловић и председник
Савеза Срба у Румунији, Огњан Крстић.
Публика је наградила аплаузом све
учеснике музичко-сценског програма и
чланове хорова, да би на крају сви заједно
отпевали „На многаја љета“ у име дугог,
дугог нашег трајања.
Горан Гога Пантин

DOGA\AJ

ТЕМИШВАР ПРОСЛАВИО ДАН ДРЖАВНОСТИ
Румунија је у понедељак, 1. децембра,
обележила свој национални празник низом
манифестација. Дан државности Румуније
обележен је у Темишвару, Араду, Решици и
другим градовима у Банату.
У Темишвару су представници Жупанијске
и Градске
власти
организовале
војну параду,
која је била и
главни догађај
тог дана. Након
извођења
националне
химне и верског
обреда у част
Дана
државности
Румуније, пред
хиљаде
Темишвараца
Булеваром Револуције из 1989. са почетком
од 11.00 часова, испред Административне
палате
жупаније,
продефиловало
је 700 војника,
полицајаца,
ватрогасаца и
представника
жандармерије.
Као и прошле
године, на
овогодишњем
дефилеу своје
присуство
обележили су и
фолклорни
ансамбли који
активишу под покровитељством Центра за
културу и уметност жупаније Тимиш.
Прослави националног празника Румуније
присуствовали су највиши представници

политичких, војних, црквених и
административних институција, сенатори и
посланици, велики број званица, међу којима
су уз остале дипломатске и културне
личности Темишвара, били и Његова
екселенција Лазар Манојловић, генерални
конзул
Републике
Србије у
Темишвару и
српски
посланик у
Румунском
парламенту,
Славомир
Гвозденовић.
Прослава је
настављена у
вечерњим
сатима када је
упаљено
празнично
осветљење и званично отворен Божићни
сајам у центру града, а на отвореној сцени
организован је
концерт са
учешћем
бендова као
што су
Timişoara Big
Band, Andi
Band, Desant и
Proconsul.
Прослава
Дана
државности
Румуније у
Темишвару
окончана је
традиционалним
дефилеом повлачења војске са бакљама и
спектакуларним ватрометом изнад центра.
Горан Гога Пантин
br. 1293/5.12.2014.
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PRAVOSLAVQE
Свети Николај Српски

Свети Григорије
епископ Акрагантски
Рођен на Сицилији близу града Акраганта,
где је доцније епископ био, од благоверних
родитеља Харитона и Теодотије. Сав живот
му је проткан дивним чудесима Божјим.
Чудесним начином отишао у Јерусалим,
чудесним начином изабран за епископа,
чудесним начином спасао се од клевете. И
сам је био велики чудотворац, јер је био
велики угодник Божји, велики духовник и
подвижник. Учествовао на V Васељ. Сабору
у Цариграду. После тешких искушења
скончао мирно почетком VII века (или крајем
VI).

пре него људи пресудише, Бог пресуди. Она
жена полуде, и као сумашедша би доведена
пред сабор. Као безумна она не умеде
ништа одговарати. Григорије чудотворац
помоли се Богу за њу, и она оздрави, јер зли
дух изиђе из ње. И она кроз плач
посведочи, да је потплаћена, да оклевета
Божјег човека, и да ју је одмах после те
клевете зли дух поседнуо и држао у својој
власти. А Савину и Крискенту, са осталим
клеветницима, – преко 100 њих на број –
наједанпут лица поцрнеше као угарак. И
бише клеветници кажњени прогонством.
Григорије свети би враћен на своју епархију
и са великим торжеством примљен од
народа свога.

Свети Александар
Невски

РАСУЂИВАЊЕ
Бог попушта беду на праведнике, да их
што јаче прослави. Јер савладана беда
најјаче објављује славу Божју и славу
праведничку. Григорије свети Акрагантски
беше у свему праведник и угодник Божји. Но
Бог попусти беду на њ, сличну беди, која
некад постиже св. Атанасија и св. Макарија.
Наиме два свештеника, Савин и Крискент,
којима Григорије много добра учини, не
могоше никако подносити добродетељи
Григоријеве. Јер таква је особина
порочности, да никако не може да подноси
добродетељ. Савин и Крискент, дакле,
нађоше неку јавну жену блудницу и
потплатише је, да оклевета Григорија, да је
он имао везе са њом. Једном када Григорије
беше у цркви, жена се та увуче у његову
спаваћу собу; а када он дође с народом из
цркве, та жена се појави из његове собе.
Тада она двојица свештеника почеше викати
на Григорија као на блудника. Григорије беше
присебан и готов на свако страдање.
Затворише га у тамницу и спроведоше у
Рим. Папа поверова клеветницима, те две и
по године држа Григорија у тамници без
суда и осуде. Тада се сазва сабор, на коме
се имаше пресудити ствар Григоријева. Но
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Син кнеза Јарослава. Од малена срцем
окренут к Богу. Победио Шведе на реци
Неви, 15. јула 1240. год, због чега је и
прозват Невским. Том приликом јаве се
светитељи Борис и Гљеб једном војводи
Александровом и обећаше своју помоћ
великоме кнезу, сроднику своме. У Златној
Орди татарској није се хтео поклонити
идолима нити проћи кроз огањ. Због његове
мудрости и телесне снаге и красоте
уважавао га и кан татарски. Зидао је многе
цркве и чинио безбројна дела милостиње.
Упокојио се у својој 43. години, 14. новембра
1263. год. 23. нов. празнује се пренос
његових моштију у град Владимир.

Свети Митрофан
епископ Воронежски
Славни руски јерарх, подвижник и
родољуб. Друг и изобличитељ Петра
Великог. Упокојио се 23. нов. 1703. год.
Чудотворне му мошти откривене 1832. год.

Припремио протојереј-ставрофор
др Бранислав Станковић

POLITI^KA HRONIKA

ПСД – СЛОН НА ЛАБАВИМ НОГАМА!
Пише:
Србољуб
Мишковић

Сви се слажу да је дошло време да се у редовима
ПСД-а уради „чистка“ и да се „уклоне“ људи
(посебно са врха) којима су интереси партије
на... последњем месту

Помно пратећи развој предизборне
кампање, посебно између два изборна круга,
лично нисам чуо намеру Клауса Јоханиса,
сада већ изабраног председника државе, да
жели да преузме сву политичку власт у
земљи. После 16. новембра, Клаус Вернер
Јоханис је проширио своје политичке захтеве
тиме што је јавно изјавио да његова партија,
новооснована ПНЛ, жели потпуну власт.
Можда не одмах, али свакако пре
планираних парламентарних избора у јесен
2016. године. Сигуран сам да изабрани
председник добро познаје Устав и да се
Влада, рецимо, не мења по „жељи“
председника, већ избором Парламента. На
другој страни, Парламент бирају грађани на
парламентарним изборима. Сигурно, извршна
власт у земљи (Влада) може бити смењена
„падом“ Владе, неповерењем Парламента
или једноставно одустајањем од власти.
У овом тренутку у Парламенту већину има
владајућа коалиција ПСД, УНПР, КП, ПНР у
„сарадњи“ са УДМР-ом и уз подршку
Парламентарне групе мањинаца (18
посланика). Подршку (бар како се чује) може
им пружити и Народна партија Дана
Дијаконескуа (ПП ДД), али под извесним
условима. Но, УДМР, као и свих минулих
година, игра своју игру и председник ове
странке, Келемен Хунор, је већ најавио
могућност да његова странка напусти Владу
(где има два министра), али да (условно)
подржи програме кабинета Виктора Понте.
Ситуација је, бар у овом тренутку, врло
сложена и ПСД се налази на мукама, иако
овој партији бар то није било потребно,
имајући у виду „безбрижан“ политички
положај задњих година.
Да се вратимо уназад неколико месеци.
Напуштајући коалицију УСЛ, огранак
Национално-либералне партије (ПНЛ), под
руководством Крина Антонескуа, оставио је
„празнину“ у планираној намери коалиције да
он буде кандидат за председника државе. У
насталом „вакууму“ премијер Виктор Понта је
био приморан (сада је то јасно) да се
прихвати кандидатуре. Челници ПСД-а су

били више него уверени у победу, а још
више после првог круга. Ковали су се
(махом у тајности) планови о новом
премијеру али и новом председнику највеће
партије у земљи. Све је текло по плану до...
резултата другог изборног круга. Победа
Клауса Јоханиса је из темеља „срушила“
план ПСД-а да буде лидер у Парламенту, у
Котрочењу и у палати Викторија. Било би
превише, кажу политички аналитичари, дати
моћ само једној странци, ма имала она и
најбоље намере. Тако је мислио, и јавно
говорио, и Клаус Јоханис. Но, постигавши
победу, у коју (уверен сам) ни сам није
веровао, „прохтеви“ су порасли не толико
личним „апетитима“ колико притиском
челника партије којој припада. Да ли ће
новоизабрани председник наставити „рат“ са
Виктором Понтом, који, узгред речено, не
намерава да, бар до пролећа, одустане од
палате Викторија, или ће после 22.
децембра дословце поштовати предвиђања
Устава, видећемо у датом тренутку. Битно је
и то са каквом ће екипом саветника Клаус
Јоханис сарађивати у предстојећем мандату.
Социјално-демократска партија (ПСД)
нашла се у незавидном положају. Све би
било другачије да је Виктор Понта постао
председник. Овај пораз не би требало да
буде трагедија, јер ПСД је у задња три
покушаја (Адријан Настасе 2004, Мирча
Ђоана 2008, и сада Виктор Понта) доживео
исто толико пораза, а ипак је стекао већину
у Парламенту и формирао Владу. Сви се
слажу да је дошло време да се у редовима
ПСД-а уради „чистка“ и да се „уклоне“ људи
(посебно са врха) којима су интереси
партије на... последњем месту. За сада су
партију морали да напусте Дан Шова, Мирча
Ђоана и Маријан Вангелије, док су други под
истрагом правосудних органа или иза
решетака. ПСД ми све више личи на слона
са лабавим ногама. Ако једном посрне,
тешко га је подићи, тим више што у помоћ
неће притећи ни досадашњи савезници.

br. 1293/5.12.2014.
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KULTURA

„МАЈКА ХРАБРОСТ“ БЕОГРАДСКОГ
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА ИЗВЕДЕНА У АРАДУ
Драма Бертолда Брехта „Мајка Храброст
и њена деца“, у режији Ане Томовић,
изведена је у четвртак 27. новембра на
сцени Класичног позоришта “Јоан Славић”, у
оквиру 20. Међународног фестивала
класичног театра, који се од 21. до 30.11.
одржао у Араду.
Извели су је глумци Народног позоришта
из Београда,
а међу
публиком је
као и увек
било доста
Срба из
Арада и
околине.
Представи је
присуствовао
и генерални
конзул
Републике
Србије, Лазар
Манојловић.
Драма
„Мајка
Храброст”,
написана
1939. године као упозорење о атмосфери
која је владала пред нови рат, а уз снажну
антиратну поруку, актуелнија је него икада.
То се могло видети и у реакцијама
позоришне публике у Араду, која је присно
доживела Брехтове реплике, монологе,
сонгове. Драма приказује како друштвенополитичке околности бацају малог човека у
различите ситуације, како он свему може да
се прилагоди и преживи...
У овој представи, која уз снажну
антиратну поруку, приказује и друштвене
механизме који стоје иза сукоба, главну
улогу игра Душанка Стојановић Глид, а сјајно
су своје улоге одглумили и Јелена Тркуља
(Катрин), Милутин Милошевић (Ајлиф),
Младен Совиљ (Швајцарко), Никола Вујовић
(Војни позивар, Онај са повезом преко око),
Дарко Томовић (Наредник, Други наредник),
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Хаџи Ненад Маричић (Млади војник,
Поручник), Слободан Бештић (Кувар), Гојко
Балетић (Генерал, Старији војник), Небојша
Кундачина (Војни свештеник), Миленко
Павлов (Оружар, Сељак), Нада Шаргин
(Ивета Потје), Драган Николић (Војник,
Писар, Секретар пука), Сузана Петричевић
(Сељакова жена), Танасије Узуновић
(Старији
пуковник),
Павле
Јеринић
(Војник,
Сељаков
син)...
Међународни фестивал
класичног
театра је
смотра нетакмичарског
карактера на
којој се
приказују
најбоља
позоришна
остварења из
Румуније и осталих европских земаља.
На овој манифестацији, Народно
позориште из Београда гостовало је први
пут прошле године када је, такође, са
великим успехом, изведен Шекспиров “Хенри
Шести” у режији Никите Миливојевића.
Представа „Мајка Храброст и њена деца“
реализована је у оквиру Програма
обележавања стогодишњице Првог светског
рата.
Ако свему додамо и две сјајне представе
Српског државног позоришта у Темишвару и
Националног позоришта из Трстеника у
оквиру Дана српске културе, имамо заиста
за собом једну недељу богату доживљајима
за љубитеље уметности на даскама које
живот значе.
Љубинка Перинац Станков

KLISURA I POQADIJA

РАД И ДИСЦИПЛИНА
Поред воде, на једној нози, стоји гуска.
Изнад ње прелеће јато других. „Добар дан,
сто гусака!’’- поздравља их она. „Било би
нас сто, да нас је још толико колико смо,
још пола колико смо, још четвртина и још и
ти да си са нама’’ - загонетно јој одговара
јато. Ову игрицу/вежбу чуо сам од деде још
у петом разреду. Лако ћемо установити
колико је гусака било у јату из претходне
причице, ако израчунамо следећу једначину
са једном непознатом: x+x+x/2+x/4+1=100.
Свакодневни живот незамислив је без
примене
математике. Али
од свакодневице
до изучавања
математике,
пут је
тежи,
сложенији.
„Математику ми је
у петом
разреду
основне
школе
предавала
Ана
Стојковић,
а у шестом и
седмом
Слободанка
Крстић’’ каже професор математике, Зоран Никола
Окановић. Рођен у Дивићу, марта 1949., прва
четири разреда похађа у родном селу, код
учитеља Мише Миленковића, на српском
језику. Такође, на српском, завршава пети,
шести и седми у Основној школи у
Белобрешки. „Зими, лети, по снегу, по киши
у Белобрешку смо долазили пешке. У
колони, двоје по двоје. Памтим и часове
музике. Дешавало се да, понекад, на часу
наставник Слободан Керпенишан и
„задрема’’. Деца као деца, направимо неку
глупост, а он, кад се прене, зграби оно
гудало, па нас њиме добро испраши’’ присећа се, уз осмех, ђачких дана и додаје:
„Иако сам одрастао уз Дунав, парадоксално,

ретко смо се ми деца у његовим водама
купали. Понекад само, кад би нам солдат,
који је с пушком стајао на стражи, то
дозвољавао.’’
Гимназију завршава у Новој Молдави. „Ту
сам заволео математику, а пошто ми је и
жеља била да радим у настави, уписао сам
на факултету, 1967., математику’’. Ради
затим као професор математике у Новој
Молдави, а од 1976. до 1990. у Основној
школи у Белобрешки, где врши и дужност
директора од 1984. до 1989. Његови бивши
ђаци
памте га
као
строжијег
професора
који је
знао да
озбиљно
„продрма’’
оне који
би на
часове
долазили
неспремни
или оне
који би
чинили
несташлуке.
Још увек
ради у
Новој
Молдави.
Има ћерку
Весну. И
она је
завршила математику, а живи и ради у
Темишвару.
„Ђацима се трудим да пренесем оно у
шта сам и ја веровао и што ми је помогло
да пронађем пут и место у животу: рад, рад
и дисциплина.’’
„Ми никада не постајемо математичари,
чак и ако научимо напамет све туђе доказе,
ако наш ум није оспособљен да самостално
решава постављене проблеме.’’ - говорио је
Декарт, математичар, научник и филозоф.
Зато ћемо решење горенаведене једначине,
за млађе основце, као и за све гуске од
Дунава преко Бегеја до Мориша, објавити у
неком од наредних бројева.
Предраг Деспотовић
br. 1293/5.12.2014.
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NAJBOQE GODINE

МЛАДИ ЗА МЛАДЕ – ЕВРОПА ЗА СВЕ
У Српској гимназији „Доситеј Обрадовић“ у
Темишвару боравили су прошлог петка, 28.
новембра, наставници Наташа Сершић,
Лидија Јагодић и ученици Средње школе из
Даља - Република Хрватска, у оквиру
пројекта: Млади за младе – Европа за све,
успостављања међународне сарадње
срeдњих школа ради приближавања ЕУ
стандардима кроз интеркултурални дијалог,
размену искустава и примера добре праксе у
подучавању и образовању о ЕУ вредностима.
У име Средње школе из Даља, ученике и
наставнике темишварске Гимназије
поздравила је професор Рајка Лукић и у току
предавања наше ученике упознала са
школском установом из Даља, која постоји
тек двадесет година, а броји осамдесет
ученика са којима ради двадесет и шест
наставника. За успех њихове школе значајне
су: теоријска настава – знање које се стиче
у учионици, практична, стручна настава
приликом које се образују економисти и
пољопривредници, а помоћу те практичне
наставе усађује се тимски рад. Будући да су
укључени у рад Ученичке школске задруге,
имају осећај предузетништва, које није везано
само за економију. Што се тиче стручне
праксе, професор Наташа Сершић описала је
у пар речи уз помоћ слајдова Ученичку
задругу „Далија“ и како се одвија рад на
школском имању. Велики пластеник за узгој
расада и производњу разноврсног поврћа и
воћа, превасходно јагода, школа је добила од
Владе Норвешке. Овде се ђаци самостално
баве производњом, а образују се за
занимања: економиста, агро-техничар и агротуристички техничар. Њихов главни производ
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је јагода, од које производе: вино, сокове,
мармеладе, сирће, чоколаде, итд. У оквиру
задруге раде осам секција, везаних за
пољопривреду и економију, а одзив ученика је
из године у годину све већи. Свака секција
има своје професоре – менторе са којима
договара рад за наредну годину, а од стране
ученика именује се директор-ученик. Овако се
много научи, усавршава се на радном месту, а
интересантно је да за свој рад ученици
добијају плату.
Ученици наше Гимназије могли су видети
на слајдовима где су све њихове колеге
путовале и земље које су посетиле. Ученици
С.Ш. Даљ освојили су ове године награду (у
конкуренцији од педесет пријављених школа
из Хрватске), бесплатно путовање у
Стразбур где су били гости Европског
парламента. Такође, девојке и дечаци из
Даља укључени су у разноврсне спортске
активности. Две године заредом
учествовали су на такмичењу Спортске игре
младих „Гала“ у неколико градова Италије,
са одбојкашким и фудбалским тимом.
Уследило је представљање заједничких
пројеката са школама партнерима из
Македоније и Србије, а затим су
представљени актуелни пројекти Абецеда
Европе, Млади младима и пројекат са
вршњацима из Будимпеште. Након овог
корисног предавања за наше ученике
уследила је пројекција кратког филма о
Средњој школи из Даља, а час је
настављен у оквиру радионица како би се
ученици две братске школе међусобно
упознали и дружили.
Миодраг Тодоров

OD PETKA DO PETKA
КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРУ
И МЕДИЈЕ У БУКУРЕШТУ
Прошле недеље, 27. новембра, у оквиру
Савета за националне мањине, одржана је
Комисија за културу и медије у Букурешту.
Комисија, на којој је учествовао Стева
Лепојев, секретар МО ССР у Букурешту,
одржана је у Централној библиотеци
Универзитета.
На захтев организатора, свака мањина
представила је по једну књигу од
овогодишњих издања. Стева Лепојев
представио је књигу Љубомира Степанова
„АКУД Младост – 45“
Гост комисије била је универзитетски
професор Ђорђета Филипи која је пред
присутнима одржала беседу о националном
Дану Румуније. Љ.П.С.

ДОНАЦИЈЕ ЗА ДОСИТЕЈЕВЦЕ
На апел помоћи гимназијалцима „Доситеја
Обрадовића“ почеле су да стижу и ваше
донације.
У име наших ђака захваљујемо свима који
сте решили да на неки начин помогнете.
Ове седмице су донације стигле од

Александра Аћимова - 450 леја и Здравка
Стојића - 1.000 леја. У име ђака Српске
гимназије, хвала! Љ.П.С.

ЗАКОН О ПОДРШЦИ
КУЛТУРНИМ ЧАСОПИСИМА
У РУМУНИЈИ
На предлог више од стотину посланика и
сенатора у среду је Дом посланика изгласао
закон о државном субвенционисању
часописа професионалних културних
удружења (Савез писаца, Савез ликовних
уметника, Савез музиколога, итд.) Закон је
иницирало неколико писаца чланова
комисија за културу Сената и Дома
посланика, међу којима се нашао и
Славомир Гвозденовић, који је за јавном
говорницом Парламента подвукао да се на
овај начин враћа бар делимично
достојанство писаца, ликовних уметника,
архитеката, композитора и других
професионалних стваралаца.
На основу овог закона и српски ће писци
затражити подршку за издаваштво. Љ.П.С.

СМАРТ КИДС ИЗ ЕНГЛЕСКОГ
У среду, 3. децембра, ђаци Српске
гимназије „Доситеј Обрадовић“ такмичили су
се у просторијама Савеза Срба у Румунији
из енглеског језика. У оквиру пројекта Смарт
кидс, како сазнајемо од организатора

Ђурђевке Радука и координатора Славене
Пејанов и Јасене Егед, они који освоје
велики број бодова иду у бараж и прелазе
да се такмиче на националној етапи овог
конкурса. Љ.П.С.
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SPORT

РЕМИ ЦРНО-БЕЛИХ У НОВОМ ПАЗАРУ
Коло пре краја јесењег дела сезоне
фудбалског првенства Србије, са четири
бода предности у односу на вечитог ривала,
Партизан је обезбедио титулу јесењег
првака.
Црно-бели су у претпоследњем колу,
након три узастопне победе, одиграли само
нерешено 1-1 у Новом Пазару. То је
искористила Црвена звезда, која је победом
над ОФК-ом од 2-1, смањила заостатак са
шест на четири бода. И у овом сусрету
црвено-бели су пружили слабу игру, са
подмлађеним тимом, али ипак су стигли до
три бода у финишу сусрета. Војводина већ
четврти сусрет не зна за победу, тако да
знатно заостаје за водећима, а треће место
јој све више угрожава Чукарички, који је у
овом колу славио са 2-1 у Новом Саду. Цео
плен освојили су још Јагодина и Напредак,
док је без победника завршено у Нишу,
Суботици и Чачку.
Резултати и стрелци 14. кола:
Раднички Н. – Младост 2-2 (Ђорђевић
43‘, Марјановић 54‘ једанаестерацЖивадиновић 8‘, Езе 70‘)
Црвена звезда – ОФК 2-1 (Катаи 2‘,
Деспотовић 81‘- Дуроњић 73‘)
Јагодина – Раднички К. 2-1 (Мартиновић
13‘, Шушњар 42‘- Миловановић 70‘)
Војводина – Чукарички 1-2 (Тумбасевић
67‘- Тодоровић 45‘, Стојиљковић 73‘)
Спартак – Рад 0-0
Напредак – Доњи Срем 3-1 (Божовић 7‘,
70‘, Ндаје 80‘- Станисављевић 64‘)

Нови Пазар – Партизан 1-1 (Оливеира
77‘- Лазовић 4‘)
Борац – Вождовац 0-0
Табела:
1. Партизан
14 11 2 1
33-9 35
2. Ц. звезда
14
9 4 1
17-5 31
3. Војводина
14
8 2 4
25-13 26
4. Чукарички
14
7 4 3
23-14 25
5. Нови Пазар
13
6 3 4
18-13 21
6. ОФК
14
5 6 3
18-17 21
7. Јагодина
14
6 2 6
18-20 20
8. Младост
14
5 3 6
16-18 18
9. Спартак
14
4 6 4
11-14 18
10. Рад
14
4 4 6
18-19 16
11. Доњи Срем
14
4 3 7
13-23 15
12. Борац
14
2 7 5
11-14 13
13. Напредак
14
3 4 7
12-18 13
14. Вождовац
13
3 3 7
10-20 12
15. Раднички Н. 14
3 3 8
12-23 12
16. Раднички К.
14
1 4 9
3-18
7
У последњем колу јесењег дела сезоне,
7. децембра, играју:
Вождовац – Раднички Н.
Партизан – Борац
Доњи Срем – Нови Пазар
Рад – Напредак
Чукарички – Спартак
Раднички К. – Војводина
ОФК – Јагодина
Младост – Црвена звезда
Листа стрелаца:
12 голова: Шкулетић (Партизан)
9 голова: Лазовић (Партизан)

ЗВЕЗДИН ВЕЧИТИ ДЕРБИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Резултати 10. кола АБА лиге:
Задар – Крка
79-69
Олимпија – МЗТ Скопље
69-56
Будућност – Солнок
75-68
Игокеа – Левски
87-54
Цибона – Металац
93-91
Црвена звезда – Партизан
76-67
Мега Лекс – Цедевита
55-81
Табела:
Ц. звезда
10 10 0 839-690
Будућност
10 9 1 805-699
Цедевита
10 7 3 757-678
Олимпија
10 6 4 718-695
Крка
10 5 5 734-705
Партизан
10 5 5 696-696
Солнок
10 5 5 716-733
Мега Лекс
10 5 5 818-836
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20
19
17
16
15
15
15
15

9. Металац
10
4 6 701-726 14
10. Цибона
10
4 6 776-825 14
11. Игокеа
10
3 7 682-682 13
12. Задар
10
3 7 716-746 13
13. МЗТ
10
3 7 663-735 13
14. Левски
10
1 9 680-855 11
У 11. колу, од 6. до 8. децембра, састају
се:
Олимпија – Солнок
Крка – Будућност
Игокеа – Цибона
МЗТ Скопље – Левски
Партизан – Мега Лекс
Цедевита – Задар
Металац – Црвена звезда
Припремио: Јадран Кланица

SPORT
Фудбал, Друга лига

АКС ПОЛИ ЋЕ ПРЕЗИМЕТИ
НА ЧЕЛУ ТАБЕЛЕ
Ако временске прилике дозволе, наредно
коло, у другој серији, играће се у току
викенда. Без обзира на резултате АКС ће
презимети на првој позицији табеле друге
серије. Међутим, битно је са колико бодова
разлике у односу на пратиоце. У 15. колу
АКС Поли је домаћин ривалу из Решице. У
граду на Брзави Поли је поражен са 0-2 и
сада Дан Алекса очекује „да врати мило за
драго“. У случају победе, разлика ће бити
још већа. То се могло догодити и у минулом
колу да је Поли победио у Карансебешу.
Било је нерешено као и утакмица Решице у
Валчи. Уосталом, ево резултата 14. кола: ФК
Карансебеш – АКС Поли Темишвар 0-0,
Рамнику Валча – Металул Решица 2-2,
Фортуна Кампина – ФК Олт Слатина 0-0,
Панкота – Сату Маре 1-0, Миовењ – ФК
Бихор 1-0. Тарлуђењ је био слободан.
Врх табеле
1. АКС Поли Тем. 14 9 3 2 29-9 30
2. Фортуна Кампина 14 7 5 2 21-14 26
3. Металул Решица 14 7 5 2 19-13 26
Наредно коло: Поли – Решица, ФК Бихор
– Р. Валча, Сату Маре – Миовењ, Слатина –
Панкота, Тарлуђењ – Кампина. Карансебеш
је слободан.
Четврта Д лига

БИТКА ЗА НАСЛОВ ПРВАКА
НА ПРОЛЕЋЕ
Коначна табела првенства Четврте Д лиге
на подручју тимишке жупаније.
1. АСУ Поли Тем. 17 15 2 0 53-12 47
2. Рипенсија Тем. 17 15 1 1 62-11 46
3. Думбравица
17 14 0 3 51-25 42
4. Машлок
17 11 4 2 31-10 37
5. Гирода
17 10 3 4 42-18 33
6. Орцишоара
17 9 4 4 25-14 31
7. В. Семиклуш
17 9 2 6 31-20 29
8. Ст. Бешенова
17 9 2 6 35-30 29
9. Шаг
17 8 4 5 31-29 28
10. Мурањ
17 7 0 10 36-53 21
11. Раковица
17 6 1 10 36-48 19
12. Жомбољ
17 4 4 9 24-29 16
13. Ђирок
17 4 2 11 25-53 14
14. Фаџет
17 4 1 12 22-46 13
15. КФР Темишвар 17 4 1 12 18-45 13

16. Гатаја
17
17. Улбеч
17
18. Ауто Темишвар 17
Првенство се наставља
утакмицама 18. кола.

3 3 11 21-48 12
1 5 11 21-41 8
0 1 16 14-61 1
марта 2015.

Тимишко жупанијско првенство

ДИЊАШАНИМА ПРЕДСТОЈИ
НЕИЗВЕСНО ПРОЛЕЋЕ
У Другој серији Дињаш се налази у
незавидном положају и скоро је немогуће да
се спасе испадања из лиге.
Резултати последњег јесењег кола:
Либлинг – Билед 1-5, Гилад – Сенмијај 10-0,
АКС Поли Темишвар II – Банлок 3-2, Парац –
Фењ 4-0, Солвентул – Утвин 0-4, Чернетјаз –
Дињаш 3-0, Сакалаз – Ђармата II 3-2. Дета
је била слободна.
1. Билед
14 13 1 0 50-12 40
2. АКС Поли II
14 12 1 1 56-12 37
3. Чернетјаз
14 9 0 5 36-22 27
4. Солвентул
14 7 2 5 24-31 23
5. Фењ
14 7 1 6 44-25 22
6. Ђармата II
14 7 1 6 29-23 22
7. ФК Дета
14 6 3 5 69-28 21
8. Утвин
14 6 3 5 33-26 21
9. Банлок
14 6 3 5 31-28 21
10. Гилад
14 4 6 4 26-22 18
11. Парац
14 5 1 8 38-21 16
12. Сакалаз
14 4 1 9 28-42 13
13. Либлинг
14 3 1 10 14-47 10
14. Дињаш
14 3 1 10 26-46 4
15. Сенмијај
14 0 1 13 19-91 1
Напомена: Дињаш је кажњен одузимањем
6 б. Првенство се наставља марта 2015.
Фудбал, Прва лига

СЛАБА ЕФИКАСНОСТ
У 16. КОЛУ
Од девет сусрета, четири утакмице су
окончане без голова, а на осталим
утакмицама 3 гостујућа тима нису постигла
погодак. Резултати: Конкордија – Медјаш 2-0,
КСМС Јаш – Тргу Жиу 3-0, „У“ Крајова –
Чеахлау 2-0, ФК Брашов – Вииторул
Констанца 1-3, „У“ Клуж – Галац 0-0, Рапид
– КФР Клуж 0-0, АСА Тргу Муреш – Астра 00, Динамо – Петролул 0-0, ФК Ботошањ –
Стеауа 0-2.
Припремио: Србољуб Мишковић
br. 1293/5.12.2014.
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INFO
У ИМЕ СРПСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У ТЕМИШВАРУ,
У ИМЕ СРПСКИХ ЂАКА,
ЊИХОВИХ ПРОФЕСОРА И РОДИТЕЉА
Упућујемо Вам молбу да помогнете ђацима, којима је наша
заједничка помоћ потребнија него икада.
Савез Срба у Румунији је стао уз нашу Гимназију и наше ђаке,
свих ових година. Али, то на жалост није довољно.
Потребно је нашој деци помоћи више у интернату и транспорту,
поготово ђацима са села који су уз све ове потешкоће изабрали
Српску гимназију.
Ову молбу у име наше деце упућујемо Вама, нашим сународницима и нашим пријатељима, како у Румунији, тако и у свету.
Сетимо се, многи од нас су прошли кроз Српску гимназију. Има
породица са две и три генерације, које су стицале знање и училе
прве кораке у животу у нашој Гимназији. Зато, верујемо, имамо
моралну обавезу да, помажући ђацима, којима је помоћ најпотребнија, подржимо Српску гимназију „Доситеј Обрадовић“ у Темишвару.
Учинимо то, јер је то и људски, и хришћански, и српски.
Помозимо својој деци, помозимо свом роду!
Новчану помоћ можете уплатити у седишту ССР, или на жирорачун:
UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA
BCR Timişoara
Cont în lei:
RO40RNCB 0249049294930001
Cont în euro:
RO29RNCB 0249049294930005
Са поштовањем
Савез Срба
у Румунији
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Српска гимназија
„Д. Обрадовић“
у Темишвару

^ESTITKE
Наш најдражи
Мој брат

ТУДОР СТЕФАН
ТОМИЋ
из Темишвара

ТУДОР СТЕФАН
ТОМИЋ
из Темишвара

испуниће 11.
децембра 6 година.
Радуј се животу и
уживај у свему што
ти пружа сваки дан.
Желимо ти дане
безбрижног
детињства, пуно
здравља, радости и
среће.
Рођендан ти честитају: мама Корина,
тата Саша, сестра Биљана, бака Косана
и деда Ђура.
На многаја љета!

слави свој 6.
рођендан.
Честита ти
рођендан, шаље
ти од срца
најлепше жеље,
пуно пољубаца и
загрљаја твоја
сестра Биљана.

Уз срећан 6.
рођендан, драгом
Срећан рођендан,
драги наш
ТУДОРЕ СТЕФАНЕ
ТОМИЋУ
Хиљаду лепих
мисли за твој 6.
рођендан, пуно
здравља, са жељом
да радост живљења
поделиш са твојим
најдражима.
Од срца жели ти
тетка Вера и теча Божа из Пожаревца.

ТУДОРУ ТОМИЋУ
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.
Са пуно љубави, твоји кумови породица
Ћирић.

Са пуно љубави честитамо 11. рођендан (4. децембра) нашем
најдражем
ДАРКУ
из Немета
Цели овај живот не би имао смисла и наш дом би био празан и
сиромашан да га ти ниси употпунио својим осмехом и
присуством. Буди наша највећа радост и нека те наше топле
мисли за твој рођендан целог живота воде сунчаним путевима,
нека те на њима прате лепе речи и добра дела.
Ти си сунце нашег света, волимо те највише: мама Оливера,
тата Јонел, дека Душан, прабаба Љубица и тетка Јонела.

br. 1293/5.12.2014.
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^ESTITKE
Уз много пољубаца,
поводом твог
рођендана, драги
наш
ЂУРО ЖУПУНСКИ
желимо ти добро
здравље, лепоту и
радост сваког
тренутка, ведре и
безбрижне дане уз
твоје најдраже.
На многаја
љета!
Твоји најмилији.

Са пуно љубави и
поштовања
честитамо 90.
рођендан нашој
драгој мајци, баки и
прабаки
МИЛЕВИ СУБОТИЋ
Хвала ти што си све
ове године била уз
нас, делила нам
љубав и подршку и
бринула о нама.
Јако смо поносни и
срећни што те имамо! На многаја љета!
Пуно те воле твоји најмилији: ћерка
Милинка, зет Мима, унуци Вера, Ђура,
Миле и Богдан са породицама.

НАЈМЛАЂИ ЧИТАЛАЦ
“НАШЕ РЕЧИ”
НАДА ПОПОВ
(1 година)
Темишвар
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OGLASI
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, истог дана од 23.50).
Сваке среде на регионалном
програму румунског јавног сервиса
телевизије - ТВР Темишвар, можете
пратити емисију „Српски видици”, у
19.30 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).

* * *

Дана 9. децембра (ТВР 3) и 10.
децембра (ТВР Темишвар) емитују се
репортаже:
Традиција и етнографија у
угоститељству. Како се ресторан
може претворити у својеврсну кућумузеј. Адријан Булфа, приватни
предузетник, родом из Соке и Ненад
Радановић, кувар из Вршца.

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.

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

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

^ITUQE
Седам година туге
и бола, седам година
без топлине речи и
загрљаја, седам година без вољеног мужа,
оца, сина, брата, без
драгог пријатеља и
особе која је свакоме
понешто значила
СПАСОЈА - БАТА
БОЖИН
10.12.200710.12.2014.
Био си и остао део нас и живећеш у нашим рањеним срцима све док буде нас. Бог
нека те чува у царству небеском.
Супруга Славица, синови Далибор и Марко са својом породицом, мати Јустина, сестра Наталија са породицом, као и породице
Лукин из Темишвара и Стефановић из Чанада.
br. 1293/5.12.2014.

29

^ITUQE
Пролазе две најтужније године од када је
преминуо наш драги
родитељ
проф.
ЗЛАТОМИР ПАНИЋ
из Белобрешке
Не можемо ти описати колико боли та
тишина без твог гласа,
и како су сузе хладне
када нема твоје топле
руке да их обрише.
Јер нико није волео живот као ти, нико нам
није пружао толико доброте, племенитости,
разумевања и подршке, нико није волео
породицу као што је волело твоје срце, и
нико није имао бољег тату него што смо
имали ми.
Остаћеш заувек у нашим срцима: ћерке
Ружица и Тања са породицама.

Две дуге године бола и туге од када је
преминуо мој драги
супруг
проф.
ЗЛАТОМИР ПАНИЋ
из Белобрешке
Бол и туга су уз
нас, а ти си са нама у
мислима и срцима. За
собом
си
оставио
успомену која не може
да избледи, неокаљано име које ћемо памтити само по добру и
сећање које нас опомиње да без тебе морамо да наставимо даље онако како си живео
ти: достојанствено, часно и храбро.
Увек ћу те носити у мислима и срцу: супруга Звездана.

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

30

br. 1293/5.12.2014.

Време пролази, а туга и
бол остају. Прошла је 31.
година (2. децембра) од
када је престало да куца
племенито срце нашег драгог и вољеног оца и деде
МИЛАДИНА СИЛИНА
родом из Дињаша
Био си човек несебичне
доброте, дубоко одан својој
породици, наш велики ослонац, узор и понос. Учио си нас како живети, имати веру у
живот. Нема више твог осмеха, који је значио
доброту, твоје родитељске љубави, твојих
мудрих речи и савета. Остала су сећања на
твој мио и драги лик, успомене по којима те
памтимо и с поносом причамо. Хвала ти за
све што си за нас учинио.
Твоји најмилији.
Две године жалости
за драгим братом
проф.
ЗЛАТОМИРОМ
ПАНИЋЕМ
из Белобрешке
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 имали.
Хвала ти за све лепе
године проведене поред тебе, вечно ћу те носити у срцу и у мислима: сестра Светлана.
Тужно сећање поводом проласка 2 године
од упокојења нашег
драгог
проф.
ЗЛАТОМИРА ПАНИЋА
из Белобрешке
Био си оно што је
најтеже бити, Човек.
Био си човек широког
срца, у коме је било
места за све. Нижу се
године, а туга у срцу и
даље стоји, јер време није успело да је
зацели, у нашим мислима си увек, твој лик и
доброту с поносом спомињемо.
Заувек ожалошћени: сваје Лепа и Милка
са породицама.

^ITUQE
Тужно и болно сећање на наше драге и
вољене које немила смрт одвоји од нас пре
23, односно 2 године

Тужно и болно сећање на 4. децембар
- Ваведење Пресвете
Богородице - дан када
нас је пре 15 година
прeрано и заувек напустио наш вољени и
никад прежаљени супруг, баба и дека
Протојереј
ГЕОРГИЈЕ
ПЛАВШИЋ
из Чанада

АНЧИЦА КЕКА и СТАДОЈА ТОДОРОВ
Њих више нема, однели су са собом сву
родитељску љубав, пажњу, доброту и подршку. Недовољно је изговорених речи да опишу колико нам недостају. Били су нам животни ослонац, подршка и разумевање. Иако
физички одвојени од нас, њихов лик и доброта остаће заувек у нашим мислима и срцима. Хвала им за све тренутке заједно проведене, у којима смо делили и добро и зло.
Нека вас у тишини вечног мира прати наша љубав, јача од времена и заборава.
С поштовањем и љубављу: ћерка Миладинка, син Здравко, снаја Драгослава, унук
Миодраг и сва остала родбина.

Са болом у души подсећамо да пролазе
20 година, односно 10 година, од када су
преминули наши драги родитељи

Постојаћеш и трајаћеш кроз најлепше успомене које болно подсећају на све што смо
изгубили твојим одласком. Поносни смо што
сте били Наш, јер Ваша доброта и мио лик
вечно ће живети у нама. Нека Вам наша љубав буде молитва за вечни мир.
Увек ће Вас се сећати и у срцима носити
Ваши најмилији: супруга Дара, ћерке Снежана и Драгица и син Огњан са породицама.
Нека Вам је миран и лак вечни сан!
Болне су године без тебе, седам година без твог
ослонца
УРОШ РАДОСАВЉЕВ
из Српског Семартона
Твојим одласком настала је рана која не зараста,
бол који не престаје, туга
коју време не лечи. Кроз
успомене и сећање живећеш вечно у мом срцу. Нека мир и тишина
владају над гробом твојим, а бол и сећање
на тебе носићу заувек у мислима.
Заувек ожалошћена супруга Мара.

Са болом у души подсећамо да пролазе 7 година
од када је преминуо наш
драги
УРОШ РАДОСАВЉЕВ
из Српског Семартона
ПАЈА и ЛЕПА ВЕСИЋ
Неизмерно захвални за године несебичне
љубави којом сте нас обасипали, у нашим
срцима живећете вечно. Жалићемо док смо
живи што смо вас изгубили: ћерка Зорица,
зет Вања, унуци Душко, Корина и Андреј.

Био си човек вредан
љубави и поштовања, сећање на тебе живеће вечно у нама. Бол није у сузама и речима, већ у нашим срцима. Са
пуно љубави и поштовања носићемо твој
племеники лик и твоју доброту.
Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима: синовац Цветко са породицом.
br. 1293/5.12.2014.
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^ITUQE
За нама и у нама
су осам година (10.
децембра) несмањеног бола откако нас
напусти наш најдражи
ВЕСЕЛИН ПАЈИН
из Темишвара
Туга, као да је прошао само тренутак ...
Љубав, као да си још
увек ту... Бол остаје
заувек... Свуда те има
и у свему си с нама,
нема те тамо где нам највише недостајеш, у
животу.
Твоји најмилији.

Пролазе 2 тужне године од када је преминула наша драга
ОЛГА РАДОЈКОВИЋ
рођена Петков
из Флориде
родом из Великог
Сенпетра
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.
Заувек ожалошћени супруг Драги и родбина из Румуније.

Пролази 5 година
туге од када је преминуо наш драги
МИЛОРАД МИЈА
ИЛИН
из Варјаша
Људи живе онолико
колико их се сећамо,
па ће тако и наш драги брат остати и даље
са нама, као човек којег смо истински сви
волели и поштовали
због његове човечности и доброте.
Увек у мислима са тобом: брат Арса са
породицом.
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Пети децембар, најтужнији дан, када се
навршавају 2 године
од када је преминула
наша драга сестра и
тетка
МИЛИНА
НИРЕДИ
из Кетфеља
За њом ће
жалити и плакати док
год живе њени најмилији.
Почивај у миру, нека ти је лака та кетфељска земља!
На дан 4. децембра
навршило се 9 тужних
година од када је преминуо наш драги
ДУШАН СТОЈАНОВ
из Српског
Семартона
Успомена на њега
остаће заувек у нашим
срцима и велико хвала
за све што је учинио
за нас.
Никада те нећемо
заборавити: сестра Јана, ћерке Ђуђа и Емилија, зетови Тиби и Виктор са породицом.
Тужно сећање на 3.
децембар, када је пре
10 година преминуо
наш драги
ДУШАН НИКОЛИЋ
из Кнеза
Време пролази, а
љубав и сећање према теби остају, као и
твоја доброта и племенитост. Имао си велико срце и душу, које је
куцало за све нас, зато са поносом и тугом чувамо те од заборава. Остаје само болно сећање.
Са тугом у души, твоји најмилији.

