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V E S T I

СВЕЧАНА СЕДНИЦА
РУКОВОДЕЋЕГ САВЕТА ССР
Свечана  седница  Руководећег савета

ССР  одржаће се у Темишвару, у сали
Српске теоретске гимназије “Д. Обрадовић”,
у суботу, 13. децембра, с почетком у 11.30
часова.

Дневни ред обухвата разматрање и
усвајање пристиглих позива за акције за
месец  јануар 2015.године. Љ.П.С.

НАГРАДЕ ЗА ДОСИТЕЈЕВЦЕ
Најбољи ђаци Темишвара награђени су у

уторак, 9. децембра, у Општини града. Међу
400 награђених ученика, којима је
градоначелник Николаје Робу уручио
дипломе, књиге и сребрне значке са
обележјима града, биле су и две ученице
Српске гимназије - Андреја Скорцан и Маја
Тодоров.

Како сазнајемо од директора Јадрана
Кланице, истога дана у Префектури
Темишвара добили су новчане поклоне и
првонаграђени Олимпијци српског језика од
седмог до дванаестог разреда. Љ.П.С.

СРПСКИ КЊИЖЕВНИЦИ
У БУКУРЕШТУ

У уторак, 9. децембра, су у Букурешту
боравили српски писци Јован Зивлак,
потпредседник Друштва књижевника
Војводине и издавач, и Иван Негришорац,
песник, универзитетски професор и
председник Матице српске.

Домаћини угледним писцима су били
Славомир Гвозденовић, Октавија Неделку и
Борислав Велимировић.

Гости из Новог Сада су у уторак посетили
Савез писаца Румуније, где су разговарали о
могућој књижевној сарадњи између Новог
Сада и Букурешта. У поподневним сатима,
на Факултету страних језика, на катедри
Славистике, представљена је њихова
поезија објављена на румунском језику у
преводу покојног Јоце Пејанова, Лучијана
Алексиуа и Славомира Гвозденовића.
Студенти Славистике имали су прилике да
се упознају са поезијом двојице значајних
српских писаца али и да сазнају о
књижевном Новом Саду, о српском
издаваштву и посебно Матици српској,
најстаријој културној институцији Срба од

чијих смо 150 година пресељења из Пеште у
Нови Сад недавно обележили у Темишвару.

Сутрадан, у среду, 10. децембра су се
Јован Зивлак и Иван Негришорац састали са
букурешким издавачима и имали прилике да
изблиза упознају Букурешт. Љ.П.С.

СПОРТСКИ КЛУБ
„ДИЊАШАНКА“

НА ТУРНИРУ У МОКРИНУ
Тим рукометашица из Дињаша

учествоваће у Мокрину на Меморијалном
турниру „Алекса Ђуканов“ у недељу, 14.
децембра. Прате их тренер Властимир
Тодоров и помоћни тренер, Ана Шаланки.
Овај турнир је меморијалног карактера и
одржава се у Мокрину. На турниру ће
учествовати дванаест екипа из Србије и
Румуније. Одиграће се шест утакмица мини
рукомета и ревијална утакмица између ЛПС
„Банатул“ из Темишвара и ЖРК „Мокрин, а
на главном турниру наступају екипе из Аде,
Кикинде, Иђоша, Темишвара, Жомбоља,
Дињаша и Мокрина. Љ.П.С.

ЛЕГЕНДАРНЕ СРПСКЕ ГРУПЕ
НА КОНЦЕРТУ ПОСВЕЋЕНОМ
ХЕРОЈИМА РЕВОЛУЦИЈЕ ‘89
Давног 20. децембра 1989. године

Темишвар је постао први град у Румунији
који се ослободио комунизма. Тим поводом
овог 20. децембра у Темишвару се

организује Мега концерт са учешћем
највећих рок бендова из Румуније и Србије.

Тако ће се наредне суботе, 20. децембра,
на централном тргу пред Опером одржати
концерт на којем ће учествовати и „Рибља
чорба“, „Бајага и Инструктори“, „Феникс“,
„Про музика“ итд. Љ.П.С.
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Љубинка
Перинац
Станков

СВЕТОГ ПЕТРА КАЈГАНА НА ПОКЛОН

Пише:

На шалтеру ме млада, елегантна и скроз сталожена госпођица
уједначеним и ничим поремећеним тоном обавести да није грешка.

Таблет је стварно био поклон за мене, али да бих користила тај
таблет, треба ми интернет у Бог те пита којој мега брзини. Е тај... тај ме

коштао ко Светог Петра кајгана. Фина, ваздушаста и забиберена. На
поклон завијена и уваљена

Радни дан, сив ал‘ нимало досадан.
Телефони се усијали. Тек спустим једну
слушалицу, зврррр, подижем другу!

- Хало, добар дан,
јесте ли Ви та и та?

- Јесам.
- Дајте нам датум

рођења да проверимо да
ли причамо са правом
особом...

И крене ту редовна
гњаважа, коју добро
знате сваки пут када вас
зову или из банке или
неки оператер
телефонске мреже. А не,
није банка - глас је
претерано љубазан и
сладуњав, такав да ме
истог трена нарогуши, јер
знам шта следи.

Толика љубазност и
тепање километрима
мирише на увалу неког
производа, ал` рекох,
ајде, да будем
цивилизована и дам жени
шансу да ми каже шта је намерила.

Слушам ја тако већ неколико минута како
сам верни потрошач те и те мобилне
телефоније већ петнаест година, како ми
ништа не нуде да купим, напротив, они желе
мене за ту лојалност њиховој фирми да
награде. Ништа не треба додатно да
плаћам, већ на поклон добијам таблет.

Као, ја сам сад међу ретким изабраним
кандидатима, које они желе да усреће
оваквим поклоном.

А љубазна госпођа прича ли прича и све
около наоколо, да сам ја почела лагано да

се топим. Лепо нисам имала срца да је
одбијем кад је већ решила да ми нешто
поклони, а неће да ме додатно кошта.

И прође месец. На
мојим вратима појави се
поштар са пакетом.
Потпишем ја да сам
поклон примила и
оставим га, тамо где
иначе остављам те моје
„прекопотребне
куповине“ - изнад
плакара уз остале кутије
свега и свачега, за које
после годинама
заборавим да постоје,
али то је већ друга
прича.

Прође још један месец
и стигне рачун... такав
да се онесвестим од
суме.

Одем бесна у радњу
мобилног оператера да
тој прељубазној госпођи
тражим да ми објасни од
кад се то поклони

наплаћују и што је мој рачун одједном
нарастао као да су га инстант квасцем
умесили.

На шалтеру ме млада, елегантна и скроз
сталожена госпођица уједначеним и ничим
поремећеним тоном обавести да није
грешка. Таблет је стварно био поклон за
мене, али да бих користила тај таблет,
треба ми интернет у Бог те пита којој мега
брзини. Е тај... тај ме коштао ко Светог
Петра кајгана.

Фина, ваздушаста и забиберена. На
поклон завијена и уваљена.
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Краћи одмор ме је спречио да уживо
пратим српску хистерију око „Јужног тока“.
Зато ме је поштар одмах и дословно
заскочио питањем да ли сада за Србију
наступа смак света? Комшија који вози ауто
на плин сачекао ме је смркнутог лица: „А
шта ћемо сада
комшија?” Као да сам
ја Алексеј Милер.

Комшија, само да се
распакујем и позовем
Кремљ, биће све
сређено, нема зиме за
нас у Србији...

Следећег дана ми је
баба Милојка на
пијаци „Стари
Меркатор” објаснила
да су јаја од данас
нешто скупља, јер су
Руси одустали од
„Јужног тока“.

Милојка, ни јуче ни
прекјуче, ни пре шест
месеци, није било тог
„Јужног“, па јаја нису
поскупела.

Не знам ја ништа, новине пишу да су нас
Руси издали и јаја морају да поскупе.

Окренем друга Олега у Москви и питам га
што су нас издали?

Чекај брате, како да дођемо до вас када
Бугари не дају? Да положимо цеви по дну
Црног мора и дођемо до Бугарске, а они
онда кажу: „Даље нећеш моћи“? Или да
прокопамо тунел испод Бугарске? Него, зови
ти нашег друга Цонева у Софију и питај
њега о чему се ту ради?

Окренем број нашег друга Цонева у
Софији, којег сви зовемо Тута Бугарин, и
питам га је ли Бугарска самостална и
суверена држава, или је и сада земља
ограниченог суверенитета, као што је била и
у време Брежњевљеве доктрине ограниченог
суверенитета држава социјалистичког
лагера? Само сада у оквиру лагера ЕУ.

Немој тако братко, и сам знаш да се ми
око свега тога баш ништа не питамо, нама

ДАЉЕ НЕЋЕШ МОЋИ
из Брисела кажу да је „Јужни ток“ у колизији
са Трећим енергетским пакетом и да зато не
пролази. Морамо да слушамо.

Чекај, а како то да „Северни ток“, који
иде директно из Русије за Немачку, није у
колизији са Трећим енергетским пакетом,
има ли ту монопола? Око тога никаквих

питања, јер Немци су у
питању?

Јој, ништа ме не
питај више, кажу да су
то различита времена,
него позови ти овај
број у Бриселу и питај
њих о чему се ту ради.

Чекај Туто, у време
Варшавског уговора
нисте имали совјетске
базе у Бугарској и
нисте морали у
Авганистан. Сада
имате америчке базе у
Бугарској, морали сте у
Авганистан и не дају
вам руски гас.

Зови овај број у
Бриселу...

Добијем Брисел, аутомат: „Добар дан,
добили сте ЕУ, изаберите број 1 ако желите
консолидацију своје демократије, изаберите
2 ако вам је потребна брза приватизација
привреде, изаберите 3 ако хоћете европске
банке, изаберите 4 ако су вам потребни
детаљи како да уведете Русији санкције
које боле, изаберите 5 ако хоћете да чујете
Резолуцију 758 Представничког дома
америчког Конгреса о Русији. Ако сте
заинтересовани за “Јужни ток”, молимо вас
да останете на вези, обратиће вам се
оператер који говори само енглески”.

Изабрао сам 5 и остао запањен. Резолуција
758  је објава рата Русији. Мораћу сутра на
пијаци да питам Милојку хоће ли да ратује
против Русије? Све друге Милојке у Србији о
томе ових дана ни мукајет.

А „Јужни ток“? Живеће Србија и са њим и
без њега.

Мирослав Лазански
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Пуно
посла

Кооператори у
Петровом Селу и ових
дана имају пуне руке
посла. Уз помоћ
механизатора
интензивно се радило
на убирању лана са
површине од око 100
хектара.

20. август 1976.

Позив за
концерт

Православна српска
епархија у Темишвару
и ДССКР позивају
љубитеље класичне
музике на солистички
концерт госпође
Тамаре Марковић, у
свечаној сали
Владичанског двора.

11. новембар 1994.

Сликар Јован
Марковић у
Темишвару

Велики сликар Јован
Марковић, после
вишегодишњих студија
у иностранству, вратио
се поново у свој
завичај – Темишвар.
Ових дана је приредио
изложбу својих слика у
овом граду.

6. април 1947.

ВРЕМЕПЛОВМађари се жале Обами

Превео и приредио: Горан Мишковић

Родио се електрични
Логан

Месец дана без Сунца

Једна мађарска организација
која активише у Сједињеним
Државама је упутила жалбу
Обами због прекоокеанске
дискриминације, негодујући што
су румунски парламентарци
подигли имунитет посланику
УДМР-а Марку Атили, а нису
Румуну Каталину Теодорескуу.
Делегација Мађара предвођена
председником Ласлом Хамосом
је чак посетила Белу кућу,

Звучи невероватно, али
однедавно се на
коловозима Румуније
може видети 100%
електрични Логан, који
троши исту количину
струје као и повећи кућни
електрични апарат. Нови
модел је дело једног
младог Француза, који се
из Хексагона преселио у
Румунију. „Узео сам Логан из 2005, извадио му мотор,
сачувавши мењач и папучицу за гас, затим сам му додао
електрични мотор са батеријама од литијума тежак 190 кг и то
је било све. Ја сам грађевински инжењер, немам студије у
домену, а ипак сам ауто направио без проблема, проучавајући
мало стручну литературу“, каже Француз.

Прошло је скоро месец дана
од када се Сунце није појавило
у многим областима Румуније,
најдужи феномен ове врсте у
протеклих 31 годину. Иако је у
ово доба године време и иначе
суморно, психолози упозоравају
да недостатак сунчеве

објашњавајући Американцима
недостатак демократије у
Румунији, тврдећи да на овом
простору правна држава
постоји једино на папиру. У
међувремену, плашећи се
вероватно Обамине жустре
интервенције, парламентарци
су без имунитета оставили и
господина Теодорескуа и тако
спречили могуће међународне
трзавице на највишем нивоу.

светлости узрокује сезонску
депресију. Депресија се
обично јавља између 20. И 30.
године, склоније су јој жене
(вероватно због хормона), али
нису поштеђени ни деца и
тинејџери.
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• То што историчари напишу, јако тешко допире у јавност, а још теже до
глава наших политичара

Није нам лако и неће нам бити лако
Наша судбина зависи од међународних односа •

академик Василије КРЕСТИЋ,
историчар

У ЛАВИРИНТУ ИСТОРИЈЕ

• Срби су 1918. године ступили у нову
државу Јужних Словена. Југословенска
идеја је, у политичком смислу, трајала
свега седам деценија. Куда данас иде
српство?

Југословенска идеја је заносила ондашњу
генерацију и већину представника српске
елите, која се појавила почетком 20. века.
Ту убрајам наше најистакнутије
интелектуалце какви су били Јован Цвијић,
Јован Жујовић, Јован Скерлић, Слободан
Јовановић, Павле Поповић и други. Та
генерација је сматрала да ће се Срби
најбоље снаћи и да ће најбоље проћи ако
створе Југославију. Време је, међутим,

показало да су то биле само лепе, заносне
идеје, које би имале перспективу да смо
имали добре партнере, али нажалост, они су
сматрали да је Југославија само једна
транзитна држава, кроз коју морају да прођу,
јер не могу да је избегну. Зато су
искористили прву прилику да је сруше, и то
на најбруталнији начин. Сходно томе, Срби
нису добро прошли у тој држави према којој
су тежили и у коју су много труда и многе
животе уложили.

• Где то Срби данас греше?
Разне грешке чинимо и нажалост не

учимо довољно из наше историје. Ја зато и
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Лична карта:
Рођен је 20. јула 1932. у Ђали.

Основну школу похађао је у месту
рођења, а гимназију у Зрењанину. Студије
историје завршио је на Филозофском
факултету у Београду 1957. На истом
факултету докторирао је 1967. са темом
„Хрватско-угарска нагодба 1868. године“.

За доцента је изабран 1967, за
ванредног професора 1973, а за редовног
1979. године. Од 1981, је шеф Катедре за
националну историју Новог века. У
пензији је од 1997. г.

За дописног члана САНУ изабран је
1981. а за редовног 1991. године. Од
1982. је директор Архива САНУ. Члан
Председништва САНУ је од 1995.
Секретар Одељења историјских наука
постао је 1998. године.  Био је један од
два кандидата за председника САНУ
2007.

Ради научног усавршавања и научног
истраживања боравио је у Будимпешти,
Бечу, Мајнцу, Прагу, Москви и Бону.
Његово научно интересовање везано је
за шири простор јужнословенских земаља
у раздобљу од XVIII до XX века. Као
познавалац аустријских архива више
година био је члан експертског тима
Србије који је радио на рестаурацији
архивске грађе однете из Србије током
Првог и Другог светског рата.

Учествовао је у писању Меморандума
САНУ.

Неколико година био је главни и
одговорни уредник „Историјског гласника“,
органа Историјског друштва Србије. Члан
је редакције „Зборника за историју“
Матице српске. Покренуо је „Зборник за
историју Срба у Хрватској“, чији је
одговорни уредник. Учествовао је на
многим научним скуповима у земљи и
иностранству на којима је подносио
саопштења.

Посебно је изучавао политичку
историју, историју друштва и друштвених
покрета, као и културну историју. Из тих
области написао је и објавио више од
250 радова (монографија, студија,
чланака, расправа и есеја ). Међу
значајнијим делима је „Срби у Угарској
(1790-1918)“.

Радови су му превођени и објављени
на енглеском, француском, немачком,
мађарском, чешком, бугарском и грчком
језику.

Носилац је више друштвених награда и
признања. Василије Крестић је члан
Сената Републике Српске од 1996.
године.

пишем књиге – да покажем шта нам је
ваљало, шта смо добро, а шта погрешно
урадили, да не бисмо грешке понављали.
Међутим, то што историчари напишу јако
тешко допире у јавност, а још теже до глава
наших политичара.

• Ви сте писали о Србима у Угарској до
1918. Да ли сте можда истраживали и
судбину Срба који су остали изван
граница Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца?

Нисам детаљно истраживао, али тим се
проблемом позабавио мој ђак Гојко Маловић,

који је написао двотомну књигу, направивши
попис свих Срба који су напустили
Хабсбуршку монархију и преселили се у
Југославију. Чак је и моја породица живела у
Сегедину од 16. века, а онда се 1918.
преселила на имање у Ђали, тако да и ја на
неки начин припадам оној категорији Срба,
која је оптирала за прелазак у нову државу.

• Како видите будућност српског
народа?

Историчари просуђују на основу
чињеница, али данас је врло тешко било
шта предвидети, јер се историјски процеси
брзо мењају. Време, када су велике државе



8 br. 1294/12.12.2014.

INTERVJU

трајале више векова, је прохујало, тако да је
због нових технологија готово немогуће
предвиђати ствари. Све се мења, тако да
смо и ми, и наша политика, подложни
променама. Ако нам данас није добро,
можемо се надати да нећемо чекати тако
дуго као наши преци да нам буде боље.

• Видите ли неког политичара са
визијом на политичкој сцени?

Нажалост, не.

• Ако су Срби у Србији
угрожени, чему се могу
надати Срби у расејању?

Ако матица није у стању
да се брине о такозваној
дијаспори, не пише се добро
ни дијаспори. Једна од
највећих дужности матице и
расејања је да се усагласе и да
се узајамно помажу. Вас, Србе
који живите у другим
државама, треба да краси
слога и јединство, али то
нажалост није свуда
тако. Иако имамо оно
гесло „Само слога
Србина спасава“,
наилазимо у
дијаспори на бројне
неспоразуме. Понеки
људи треба да
науче кад је време
да наступе, а кад
да се повуку. Не
може неко
доживотно бити
на челу. У сваком
случају, ми
немамо
вредносне
критерије. Наше
друштво, као
целина, изгубило је
те критерије, па
зато и пролазимо
како пролазимо.
Изгледа да нисмо у

стању да одаберемо оне који заиста
заслужују да се нађу на челу наше политике.

Политика је од данас до сутра, она је
превртљива. Једно говоре политичари док
су у опозицији, а друго нешто када преузму
власт. Према томе, није нам лако и неће нам
бити лако. Наша судбина зависи много од
међународних односа. Надајмо се да ће
коначно ићи и нама у прилог, јер до сада то

није био случај.

• Да ли је оправдано да у
данашње време очекујемо појаву
једне личности која ће повести за
собом српски народ, као што је то
неретко бивало у прошлости?

Руски случај показује да она
личност, која уме да се наметне, која

стекне харизму и поштовање, која
уме да води, да диригује и да

наређује, може да одреди
којим ће путем ићи
један народ или једна

држава. Да ли ћемо
и када ћемо добити
једну такву личност,
то је већ питање на
које ја не могу да
одговорим.

• Исплати ли се
Србима да чекају
Путина?
Не треба Срби да

чекају Путина, већ
Русију. Можда се
наши путеви неће
укрстити током
мандата једног или
другог председника,
али морамо се
држати пута који
негде води. У
сваком случају, не
треба да губимо
наду.

Горан Мракић
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У периоду од 4. до 7. децембра,
Департман за међуетничке односе Владе
Румуније и Министарство регионалног
развоја и јавне управе организовао је у
Темишвару семинар под називом „Културни
идентитети у Дунавском региону”. На
семинару, који је други део програма у
оквиру пројекта Стратегије Европске уније за
Дунавски регион, нашу заједницу
представили су Ивана Гвозденовић, главни
стручњак,
саветник
територијалног
бироа
Департмана
за
међуетничке
односе и
Александар
Стојковић,
менаџер
пројекта
Савеза Срба
у Румунији.

Првог дана
семинара,
поред радних
седница,
учесници су пратили пројекције ТВ
репортажа које је ТВР Темишвар реализовао
уз подршку Департмана за међуетничке
односе. Исте вечери, присуствовали су и на
приредби одржаној  на отвореној сцени
центра града, у оквиру прославе
двадесетогодишњице ТВР Темишвара, под
називом  „20 година, ТВР Темишвар на
сцени“ где су наступили, уз познате
интерпретаторе румунског фолклора и
народног мелоса и фолклорни ансамбли
мањинаца као што су  „Банатер росмарајн“,
„Естерланц“ и наше АКУД „Младост“ са
играма из Босилеградског крајишта „Ој,
Стојане, млад стопане“.

Другог дана, делегација учесника
семинара, коју је предводила Енико Каталин
Лацико, државни секретар ДМО, посетила је
седиште ССР. Уважене госте у Српској кући
дочекали су представници Савеза Срба у

СКУП КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА
ДУНАВА НА БЕГЕЈУ

Румунији, Огњан Крстић, председник,
Златиборка Марков, секретар, Живица
Милојков, потпредседник, Дејан Попов,
председник МО Темишвар, Силвана Крну,
правник и Александар Стојковић, менаџер
пројекта.

Огњан Крстић, председник ССР, је
поздравио госте и упознао их са радом
наше организације од свог оснивања, после
децембарске револуције 1989. године, до

данас, о
радовима на
изградњи
неколико
културних
центара, о
начину на
који се
одвија
настава на
матерњем
језику у
Српској
гимназији
„Доситеј
Обрадовић“ у
Темишвару и
у све ређим

српским школама. Домаћин је госте упознао
са богатом издавачком делатношћу ССР, о
штампи на српском језику, као и са бројним
културно-уметничким, духовним, васпитним и
спортским активностима, које се организују
током целе године са циљем да се очувају
српска традиција, идентитет, култура и језик.
Председник Савеза Срба поменуо је и
недавно завршене Дане српске културе у
Темишвару, који су трајали месец дана, где
је било приказано и презентовано све оно
што нас краси као народ: позоришне
представе, књижевне вечери и сајам књига,
изложбе, филмске пројекције, културно-
уметничке и духовне представе.

Гости су на крају састанка са
представницима Савеза посетили
просторије Српске куће  и захвалили на
лепом гостопримству српских домаћина.

Горан Гога Пантин
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НАСТАНАК СРПСКО-РУМУНСКЕ ГРАНИЦЕ
Карта Европе се прилично променила

после Првог светског рата, тако што су неке
старе државе нестале, а нове настале.
Победници и њихови савезници су се
проширили, док су поражени морали да се
помире са неминовним територијалним
губицима.

СПОРОВИ ОКО БАНАТА
Банат, као мултиетничка средина, нашао

се 1918. у вртлогу динамичних геополитичких
превирања. Након распада Аустроугарске
царевине, Румунија је тражила да уз
Трансилванију припоји и цео Банат. Међутим,
и новонастала Краљевина Срба, Хрвата и
Словенаца претендовала је да задржи ову
област, коју је српска војска запосела скоро
у целини, изузев источног дела. У свим
српским селима били су организовани
народни одбори, а координацију радова
вршило је Српско народно веће у
Темишвару, основано 31. октобра 1918,  на
исти дан када су банатски Немци и Мађари
прогласили ефемерну Банатску Републику.

Но, у време одржавања Париске мировне
конференције, судбина Баната је постала

неизвесна. И Срби и Румуни су покушавали
да увере представнике великих сила да
имају легитимно историјско право да задрже
ову територију, те су сходно томе
организовали и потписивали резолуције,
зборове, меморандуме и прогласе.

Одмах после запоседања Баната дошло
је до заоштрених односа између Румуније и
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.
Односи су се до те мере заоштрили да је
претила опасност да дође до сукоба, те су
силе Антанте одлучиле да поделе Банат,
тако што ће Румунији припасти већи део,
који је морао бити предат још у току 1919.
године. Примопредаја није била извршена
директно, не би ли се избегли евентуални
сукоби, него је територија остављена
француским трупама, а ове су је касније
уступиле Румунији.

КОНАЧНО РАЗГРАНИЧЕЊЕ
Данас се мало зна и говори о коначном

разграничењу између Румуније и Краљевине
Срба, Хрвата и Словенаца, које је било
спроведено споразумом потписаним у јесен
1923.

Територије након разграничења
Закон о разграничењу 1924.
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Протокол о разграничењу су потписали
министар Иностраних дела др Момчило
Нинчић (представник КСХС ) и изванредни
посланик и опуномоћени министар Теодор
Еманди (представник Румуније). У члану 1
се наводи да ће главна гранична линија
између Румуније и КСХС ићи, углавном,
трасом означеном Северским Уговором од
10. августа 1920, са изменама које су
наступиле услед размене општина између

обе државе и то: Румунија уступа Држави
Срба, Хрвата и Словенаца општине Модош
(Јаша Томић), Пардањ (Међа), Шурјан,
Велики Гај и Криву Бару, а Држава Срба,
Хрвата и Словенаца уступа Румунији
општине Жомбољ, Жам, Чорду, Стари Беб и
Пуста Керестур. Такође, Румунија је
уступила Краљевини СХС острва на Дунаву
Оградину и Плевишевицу и 1.203 хектара
земље дуж сувоземне границе у Банату и
то: у Мокрину 569, Великом Гају 102, Шурјану
114 и Кларији (Радојеву) 418 хектара.
Држава СХС је признала Румунији
суверенитет над острвима Калиновац,
Молдова и Ада Кале.

У члану 4 се поставља проблем
евакуације, то јест  да технички делегати у
року од десет дана по потпису протокола

приступе пикетирању оног дела границе који
није пикетиран, да обе владе предузму све
мере да се у року од једног месеца по
потпису протокола отпочне са евакуацијом
општина, да се предаја општина и
територија врши по записницима које ће
свакодневно састављати технички делегати,
да ниједна од двеју држава неће имати
право да намеће нове порезе становницима,
а узимајући у обзир да нова гранична линија

оставља мала имања једне државе на
земљишту друге, обе државе обавезују се
да поштују права власништва својих
становника.

У последњем члану, осмом, наводи се да
ће обе владе, чим приме територију и
општине које им припадају, предузети мере
за обележавање границе стубовима, у
складу са записником бр. 2 од 4. јула 1922.
Протокол је био састављен у Београду, 24.
новембра 1923, а одобрен од стране краља
Александра I у марту 1924.

Граница између КСХС (касније Југославије
и тренутно Републике Србије) са Румунијом,
која се у доброј мери подудара са старим
римским лимесом, је од тада остала
непромењена.

Горан Мракић
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Наш хор је наступио 7. децембра 2014. на
10. издању хорског фестивала “Витлејемске
песме”, у православној румунској цркви у
кварту Темишвар-Дачија, где је одлуком
стручног жирија освојио Награду за изузетно
извођење.

По дугој традицији, Хор Српске саборне
цркве у Темишвару је и ове године наступио
на фестивалу „Песме Витлејема“,
својеврсном конкурсу божићних песама, који
сваког децембра организује Румунска
православна парохија Дачија и Омладинска
организација „Паидеја“.

На јубиларном десетом издању које се
одржало 6. и 7. децембра у румунској
православној цркви у темишварском кварту
Дачија, за такмичење се пријавило тринаест
црквених хорова. У недељу, 6. децембра,
Хор Српске саборне цркве у Темишвару
којим диригује проф. Јоца Бугарски је веома
успелим наступом затворио фестивал
композицијама: „Божићни тропар“- Ст. Ст.
Мокрањца, „Божићни Кондак“ – И. Бајића и
Т. Петијевића, „Велико славославље“- А. Н.

ХОР СРПСКЕ САБОРНЕ ЦРКВЕ НАГРАЂЕН
НА ФЕСТИВАЛУ ПЕСМЕ ВИТЛЕЈЕМА

Струмског, „La Vitleem colo-n jos“- Н. Лунгуа
и „Шчедрик“ – М. Леонтовича. Као солиста
наступио је Миодраг Попов.

Протојереј-ставрофор Јоан Буде,
старешина цркве у кварту Дачија, је
изабраним речима говорио о радости коју
хорско певање доноси свима који уживају у
црквеној музици и о заслугама проф.
Бугарског у одржавању високог нивоа
извођења српског хора, поздравивши и
присуство протојереја-ставрофора
Мирослава Стојкова, покретача Хора Српске
саборне цркве, који је сваке године
присутан на фестивалу да би подржао и
видео његове извођаче.

Пошто је годинама наш хор певао на овом
фестивалу и освајао најбоље награде и овог
пута је стручни жири доделио хору и проф.
Јоци Бугарском специјалну награду за
изузетно извођење и допринос хорском
певању, а награду за најбољег солисту
фестивала освојио је такође члан нашег
хора, Миодраг Попов.

Горан Гога Пантин
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На позив Удружења Про бамбини, КУД
„Свети Никола“ из Дињаша под
руководством Жељка Тодорова гостовало је
5. и 6. децембра на Фестивалу зимских
обичаја и традиције: „Ово је старо
предање“/ „Asta-i datina străveche“ у Орадеји.

Како сазнајемо од Властимира Тодорова,
некадашњег вође КУД „Свети Никола“ који је
Дињашане пратио у Орадеји, Фестивал
зимских обичаја, на ком су учествовали, био
је доживљај сам по себи. Широка лепеза
друштава и врло интересантних румунских
обичаја везаних за Божић и Нову годину, као
и лепих ношњи, привукла је пажњу
члановима нашег културно-уметничког
друштва. Посебну пажњу скренула су
специфична коринђања и интересантне
кореографије младих који активишу при
Дечјем дворцу у Орадеји.

У ову атмосферу зимских обичаја се и
наше друштво лепо уклопило и на Фестивалу
у Орадеји извело аутентичну кореографију
Милосава Татарића.

Маестро Татарић је забележио и поставио
кореографију дињашанских специфичних
старинских игара чији наслов сам говори о
њеној вредности. „Било је, биће и остаће“

ДИЊАШАНИ НА ФЕСТИВАЛУ ЗИМСКИХ
ОБИЧАЈА У ОРАДЕЈИ

наслов је кореографије коју су Дињашани
извели у Орадеји и показали лепоту старих
дињашанских игара, вредност и колорит
наших народних ношњи.

Иначе, КУД „Свети Никола“ из Дињаша
наступило је 6. децембра са почетком у 17
часова у орадејском Националном позоришту
пред пуном двораном и побрало бројне
аплаузе, али и неколико диплома и награда.

Специјалне дипломе за одличан наступ
добили су кореограф Милосав Татарић и
руководилац друштва „Свети Никола“
Жељко Тодоров, док је КУД „Свети Никола“
понело Прву награду за кореографију
националних мањина на Фестивалу „Ово је
старо предање“/ „Asta-i datina străveche“ у
Орадеји.

Дружење пре и после самог Фестивала се
младима веома допало. Пошто су они у
Орадеји гостовали и прошле године, већ
можемо рећи да је ово био сусрет
пријатеља, којима је лепо када се друже и
играју, негујући традицију и фолклор српског
и румунског географског и духовног
простора.

Љубинка Перинац Станков
Фото: Жељко Тодоров
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Прошлог петка, с почетком у 12 часова,
одржана је у сали Оризонта свечана додела
награда Темишварске подружнице Савеза
писаца Румуније за издавачку 2013. годину.

Жири, у чијем су саставу били писци
Мариан Оданђиу (председник), Клаудију Т.
Аријешан, Душан Бајски и Раду Павел Гео,
одлучио је  да награде Савеза писаца
Румуније за издавачку 2013. годину
припадну следећим ауторима: награда Оpera
Omnia – Маргит Понграц Попеску, награда
СПР за поезију – Ани Поп Србу, за књигу
Морфологија ноћи; награде СПР за прозу EX
AEQUO – Виорелу Марињаси, Пре и после
(хладног рата); Георге Зинческуу,
Квалитети у Рају.

Награда за критику, историју књижевности
и есеј припала је нашем сународнику,
историчару Стевану Бугарском, за књигу
„Монаси о манастирима“, издавачке куће
Савеза Срба у Румунији, 2013. године.

О раду и делу овог нашег уваженог
историчара, пред присутнима на свечаној
додели награда, говорио је Славомир
Гвозденовић, књижевник и главни уредник
часописа „Књижевни живот“.

Истог дана додељене су и награде СПР
за деби младој песникињи Михајели

НАГРАДА САВЕЗА ПИСАЦА РУМУНИЈЕ ЗА
ИЗДАВАЧКУ 2013. ГОДИНУ - СТЕВАНУ БУГАРСКОМ

Јованеску за књигу Суперфлуенције.
Специјална награда жирија припала је

Марлени Хекман Негреску за превод  књиге
“Варљива светлост. Полиција ума.
Безбедност“.

За прозу, носилац награде СПР за 2013.
је писац  Тудор Крецу за књигу „Касете
сведочења“, а диплома за промовисање
вредности књижевног Баната додељена је
Дорину Мурариуу за књигу „Пора.
Монографски есеј“.

 Награде су додељене уз помоћ и
финансијску потпору Општине града и
Локалног савета Темишвара.

Треба рећи још и то да је ово била прва
година без награде у категорији националних
мањина. Тиме је у појачаној конкуренцији
већа и награда коју је овом приликом
заслужено понео Стеван Бугарски.

Ако имамо у виду сва вредна дела и
монографије о Србима, али и о граду
Темишвару и његовим знаменитим
гимназијама, поштено је закључити да је ова
високопрестижна награда стигла напокон у
праве руке.

Љубинка Перинац Станков
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Верујте ми на реч, колумне није лако
писати. То нису обични новинарски
текстови, које након што прикупиш податке,
информације и изјаве, једноставно седнеш и
ставиш на папир. Флертујући увек са
кратком прозом и сатиром, добре колумне
се намећу
остављајући често
далекосежне
последице, у
зависности од
оштроумности и
талента аутора.

Љубинка
Перинац Станков
је постала главни
колумниста „Наше
речи“ прошле
године. За кратко
време је успела да
се приближи једној
читавој генерацији
која се проналази
у објављеним
текстовима.
Читајући њене
уводнике, неки
људи дозивају
своје ја из
непосредне
прошлости.
Начиње их
носталгија,
притиска их
перспектива
неминовног
старења, а из
неких невидљивих
димензија дозивају их прашњаве улице
детињства, мирисави подруми и тајанствене
љубави. „Пуно-вршно“, књига која махом
окупља колумне написане 2014. године,
остаће актуелна у овом зачараном кругу и
за десет, двадесет или сто година. Али, тад
је нећемо више читати ми, већ неки људи
који ће покушати да науче понешто о нама
на основу литературе коју смо им оставили
у аманет.

СКЛОПИТЕ ОЧИ И ЧИТАЈТЕ
Лична искуства, наизглед неважне

ситнице и успомене из млађих дана у
Љубинкиним текстовима попримају потпуно
други смисао. Новинар који зна да дрибла
пером (или тастатуром) увек успева да
пробије сваку одбрану и на крају постигне

величанствени
погодак, подижући
публику на ноге.
Јер зна се да од
свих фудбалера,
навијачи највише
воле ефектне и
продорне стрелце,
који немилосрдно
тресу противничке
мреже. Радост и
искреност, то су
једноставне
ствари за којима
толико чезнемо.

Може ли песник,
који се бави
другим занатом,
икада побећи од
свог благословеног
проклетства? Може
ли остати
заточеник
сопствених илузија
у јеку сурове
борбе за опстанак
која га окружује?
Може ли човек,
који верује у
исконску лепоту,
да се прилагоди
убојитом ритму

свакодневнице? То су питања на која
Љубинка Перинац Станков, у својству
новинара, покушава да одговори у својој
најновијој књизи, „Пуно-вршно“. Њене
колумне о свакодневним темама прожете су
осећајношћу песника и зачињене банатском
промућурношћу. До неких се ствари лакше
допире срцем него погледом. Склопите очи
и прионите на читање.

Горан Мракић
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ЗАНАТСКА, КУЛТУРНА И
ТУРИСТИЧКА РАЗМЕНА БАНАТА

У Регионалном пословном центру
Темишвара, прекопута сале Константин
Жуде, од четвртка, 4. децембра, одржао се
тродневни сајам народне радиности и

традиционалних производа из румунског и
српског Баната. Учествовали су излагачи из
жупанија Тимиш, Караш-Северин и Мехединц
као и излагачи из  Кикинде и Уздина. Сајам
је део пројекта за развој туризма и очување
живог културног наслеђа који спроводи
Привредна комора Тимиш, Интеркултурални
институт, Западни универзитет у Темишвару
и Општина Кикинда.

Након отварања уследио је богат културно
уметнички програм, где су нашу заједницу са
поносом представили чланови КУД „Дунав“
из Свинице, а другог дана сајма наступили
су чланови Академског друштва за неговање
музике „Гусле“, са циљем да представе
традицију које ово друштво одржава. Г.Г.П.

ПРИРЕДБА „НЕ ОДРИЧЕМ
СЕ ПРЕДАКА“

Удружење „Pro Datina, TVR Темишвар и
Савет за националне мањине из Србије
организовали су у сали Капитол представу
„Не одричем се предака“.

Приредба је окупила бројне солисте

Баната, међу којима су и Тиберију Чеја,
Лилијана Лајкић и  Пера Тодоровић. Љ.П.С.

ЖИВИ ЛАНАЦ ЗА АРАДСКУ
ТВРЂАВУ

На иницијативу невладине организације
„Арадска тврђава Арађанима“, 4. децембра
се одржала акција друштвеног карактера
која је окупила око 800 особа, које су
направиле живи ланац око Арадске тврђаве.
Упаљене су бакље и свеће, лансирани

лампиони и балони, све пропраћено
слоганом: „У Алба Јулији се може, у Араду
не“. У акцији су учествовали и чланови
српске заједнице у граду на Аранци. Њен
циљ је био да скрене пажњу надлежним
органима да је неопходно да се Арадска
тврђава врати Арађанима, како би се
преуредила у туристички, музејски и
културни центар. Г.М.

ОБАВЕШТЕЊЕ
Издавачки савет Савеза Срба у Румунији

позива све потенцијалне ауторе
заинтересоване да током 2015. године
објаве књигу у нашој издавачкој кући
доставе молбу и рукопис (листиран и у
електронском формату) до 31. децембра
2014. године у Секретаријат Савеза.

Предлози достављени после овог термина
неће се узети у обзир.

Издавачки саветник
др Славомир Гвозденовић
Директор за издавачку делатност
Љубомир Степанов

НОВЕ КЊИГЕ
Недавно смо објавили књигу „Речник

правних и економских термина румунски-
српски“ аутора проф. Лидије Чолевић и
проф. др Октавије Неделку са Универзитета
у Букурешту.

Књига је средњег формата (Б5), и има
420 страница у тврдом повезу и може се
набавити у седишту ССР улица Мангалија
бр. 29. Љ.С.

OD PETKA DO PETKA
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У пролеће  1990. године, након
децембарске револуције, Срби у Румунији
су, поред оснивања културно-уметничких
друштава, покушали да се и на спортском
пољу врате својим међуратним традицијама.
Добро ми је позната тежња младих из
српских и мешовитих села да наставе путем
својих очева и дедова. Међутим, то је само
теорија. У Дунавској клисури, примера ради,
новоосноване општинске и административне
установе имале су
друга посла. Пре
свега примену
закона о враћању
земљишних
површина. Тако су,
за неколико
месеци, „узорани“
травњаци
фудбалских
игралишта у
Радимни,
Пожежени,
Белобрешки,
Дивићу... Тим
чином је уједно
прекинут и сваки
будући покушај да
се млади из места
баве  фудбалом.

У Горњем и
Средњем Банату, у
Поморишју, такве
„демократске“
подухвате мештани
нису прихватили са
жељом да се
настави традиција.
Амбиције и жеље су постојале, али не и
материјална подлога. О томе је мало ко
водио рачуна у тим првим месецима 1990. У
неким нашим селима млади жељни фудбала
(махом они са коренима у селу, а сталним
боравком у граду) били су решени да део
свог слободног времена посвете овој
спортској игри у... завичају својих предака.
Такође, у тим првим месецима демократије
појавиле су се конкретне прилике да се
фудбалске екипе са ове стране границе, без
икаквих организација, сусрећу са тимовима
из матице у непосредној близини. Тако
нешто до тада није било могуће, бар што се
тиче гостовања.

Ентузијазам оснивања или препорода
сеоских тимова у нашим српским селима
био је очигледан у том периоду. Примера
ради, у Српском Семартону је основан

ФУДБАЛ НА СЕЛУ (ДРУГИ ДЕО)

ПРЕПОРОД КРАТКОГ ДАХА
фудбалски тим „Јединство“ (мимо „Обилића“
који је био члан Треће лиге) са искључиво
српским младићима. То се догодило и у
Иванди, селу које није имало фудбалски тим
неколико година уназад. Нису заостали ни
Дињашани, иако су до тада редовно били
чланови организованих фудбалских
такмичења. Скоро да није било нашег села
где се идеја о препороду фудбалске игре
није појавила тих дана 1990. године.

Толвадија, Дента,
Ђир, Ченеј, Немет,
Кеча, Станчево,
Петрово Село,
Краљевац су се
придружили
Семартону,
Дињашу, Фењу,
Варјашу, Сенпетру...
У Дунавској
клисури, у првим
годинама
демократије, сва
наша села, од
Лесковице до
Свинице,
„задовољавала“ су
се једино учешћем
на турнирима
организованим од
уредништва „Наше
речи“ или Савеза
Срба у Румунији.

Као и увек,
време чини своје.
Без материјалне и
логистичке помоћи
многи наши српски

тимови су морали да кажу популарном
спорту „збогом“. Најпре је то био случај са
„Јединством“, потом са „Банатом“ из
Иванде, па „Борцем“ из Немета, касније са
„Црвеном звездом“ из Станчева, „Младости“
из Петровог села итд.

Но, да не губимо наду. Драго нам је што
се препородио фудбал у Сараволи,
Кетфељу, Фенлаку, Мунари, Торњи, што не
одустају Ченејци, Чаковци, Фењци, Парчани,
Дињашани... Фудбал у Чанаду, Великом
Сенпетру, Варјашу, Малом Бечкереку, Дети и
другим селима и градићима је још увек
„привлачан“ за наше сународнике. А да ли
ће се икада „препородити“ у Иванди,
Немету, Ђиру, Соки, селима Банатске Црне
Горе (сем Краљевца), Денти, селима
Дунавске клисуре, можемо само да
прижељкујемо.

Србољуб Мишковић

У недељу 18. априла 1990. на стадиону
„Обилић“ у Српском Семартону одиграна је

прва утакмица између новооснованих тимова
Јединство Семартон и Банат Иванда. Резултат

(9-1 за домаћи тим) сада нам није битан,
будући да су у белим мајицама (Семартонци) и

тамним (Иванђани) момци два суседна наша
села говорили истим језиком. И за време

утакмице, а посебно на заједничком дружењу.
(Фото архив Жива Мишковић).
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Припремио протојереј-ставрофор
др Бранислав Станковић

Свети Николај Српски

СВЕТИ АПОСТОЛ
АНДРЕЈА ПРВОЗВАНИ

Син Јонин и брат Петров, родом из
Витсаиде, и рибар по занимању. Најпре је
био учеником св. Јована Крститеља, но
када св. Јован указа прстом на Господа
Исуса говорећи: гле, јагње Божје! (Јов. 1,
36), тада св. Андреја остави свога првога
учитеља и пође за Исусом. По том Андреја
приведе свога брата Петра
ка Господу. По силаску Св.
Духа паде у део овоме
првом апостолу Христовом,
св. Андреји, да проповеда
Јеванђеље у Византији и
Тракији, по том у земљама
Дунавским, па у Русији и
око Црног Мора, и најзад у
Епиру, Грчкој и Пелопонезу,
где и пострада. У Византији
постави првога епископа у
лицу св. Стахија; у Кијеву
пободе крст на висини и
прорече сјајну хришћанску
будућност народу руском; по
Тракији, Епиру, Грчкој и
Пелопонезу преведе
мноштво народа у веру, и
постави им епископе и свештенике. У граду
Патрасу учини многа чудеса именом
Христовим и задоби многе за Господа, међу
којима беху брат и жена царског намесника
Егеата. Егеат разјарен због тога стави
Андреју светога на муке, а потом распе на
крсту. Докле год беше жив на крсту апостол
Христов говораше корисне поуке
хришћанима, који се беху сабрали око крста
његова. Хтеде га народ скинути с крста, но
он се опре томе. Најзад се апостол поче
молити Богу, и при том нека необична
светлост обасја га целог. То светлосно
обасјање трајаше пола сата, и када оно
ишчезе апостол предаде своју свету душу
Богу. Тако сконча свој земни век првозвани
апостол, који први од 12 великих апостола
позна Господа и пође за Њим. Пострада св.
Андреја за свога Господа 62. год. Мошти

његове беху пренете у Цариград. Доцније
глава му је пренета у Рим, а једна рука у
Москву.

РАСУЂИВАЊЕ
„Апостолима је дато све”, каже св.

Златоуст. То јест: сви дарови, сва сила, сва
пуноћа благодати која се уопште од Бога
даје вернима. Ми видимо то и из живота
великог апостола Андреје Првозваног, како је
апостол и благовесник и пророк и пастир и

учитељ (Еф. 4, 11). Као
благовесник пронео је он
благу вест јеванђелску на
четири стране света; као
пророк прорекао је крштење
руског народа и величину
Кијева као града и као
хришћанског центра; као
пастир створио је и уредио
многе цркве; као учитељ
неуморно је поучавао људе
све до крста па и са крста,
до последњег издисаја. Још
је он био и мученик. И то је
по дару Духа Светога, који
није свакоме дат. И тако
видимо у овом апостолу, као
и у свима осталим, сву
пуноћу благодати Духа
Божјега. А да благодати

треба приписати свако велико дело, које
један следбеник Христов учини, о томе нам
сведочи св. Фрументије. Када се он врати
из Александрије у Абисинију као
рукоположени епископ, почне чинити чудеса
превелика, и тако народ у великим масама
обраћати у веру. Тада га упита задивљени
цар: „Толико си година с нама пре живео, и
никада те не видесмо да учини какво чудо?
Одкуда теби то сада?” На што Фрументије
блажени одговори цару: „Није ово моје дело
но дело благодати свештенства.” И тада
светитељ објасни цару, како је он ради
Христа пренебрегао и родитеље, и брак, и
сав свет, и како је рукоположењем од св.
Атанасија примио благодат свештеника,
благодат чудотворну.
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КАБИНЕТ ВИКТОРА ПОНТЕ НА МУКАМА
Виктор Понта је потврдио у више наврата да у 2015. години

неће бити повећане таксе и порези. Наравно, о ценама није
могло бити речи, будући да Румунија прихвата већ 25 година

систем слободног формирања цена производа и услуга у
склопу тржишне привредеСрбољуб

Мишковић

Пише:

Не знам колико су румунски грађани
заинтересовани за судбину државног буџета
за 2015. годину, али су зато врло
заинтересовани Међународни монетарни
фонд, Светска банка и Европска унија.
Влада је минулих седмица упорно радила на
изради нацрта Закона државног буџета за
наредну годину, који је прослеђен
Парламенту Румуније на разматрања и
усвајање (или не). Премијер Виктор Понта је
са својим министрима, посебно ресорним,
сачинио поменути нацрт закона на основу,
пре свега, стања румунске привреде у
прошлој и овој години и раста прилива пара
у буџет. Имајући у виду „добро пословање“
минулих година, премијер је, чак и уочи
председничких избора, најавио боље дане
за румунске грађане: раст свих пензија за 5
одсто, индексација минималног
(загарантованог) личног дохотка, раст
социјалне помоћи, повишење личних
доходака лекара, наставника и још неких
категорија „буџетара“ фиксним свотама од
100 леја итд. Виктор Понта је потврдио у
више наврата да у 2015. години неће бити
повећане таксе и порези. Наравно, о ценама
није могло бити речи, будући да Румунија
прихвата већ 25 година систем слободног
формирања цена производа и услуга у
склопу тржишне привреде.

У плану су биле и друге мере које би
побољшале животни стандард грађана, али
за сада то није могуће. Реч је, пре свега, о
смањењу таксе на додату вредност (ТВА) за
животне намирнице (месо, сухомеснати
производи, млечни производи итд.) са
садашњих 24 процента на евентуалних 9.
Ако би се ово остварило (тешко је сада
поверовати), скоро свака породица би,
простом рачуницом, уштедела месечно
најмање 150-200 леја. А то је више од свих
осталих повишења.

Као социјално-демократска партија ПСД
мора рачунати у току свог мандата на
власти (Влада и Парламент) на предузимање
мера својствених левичарским странкама.
Управо овакви потези не погодују
међународним монетарним (финансијским)

установама. Међународни монетарни фонд
(ММФ) и Светска банка (СБ) су минулих
дана у Букурешту имали бројне сусрете са
министрима кабинета Виктора Понте на тему
нацрта Закона државног буџета 2015.
Правило је да свака влада сачини буџет
тако да га може доследно спровести током
године без осетних трзавица. Виктор Понта
тврди да би са буџетским дефицитом од
око 2 процента (можда и нешто мањим)
успешно „пребродио“ 2015. годину. Уосталом,
нема државе у ЕУ која није сачинила буџет
за наредну годину без дефицита чак
двоструко већег од Румуније. Међутим, ММФ
и СБ, а делимично и ЕУ, нису сагласни са
овим програмом Владе и настојавању да
буџетски дефицит буде 0,9 одсто. За нашу
земљу прихватање овог дефицита био би
погубан у настојању да, колико је то могуће,
оснажи развој инфраструктуре,
пољопривреде и индустрије и колико-толико
поправи животни стандард грађана. Реч је о
неколико милијарди евра које би наша
земља уложила у развој аутопутева, малих и
средњих предузећа, развој села и
пољопривредних фарми, да набројимо само
неке домене, без повећања такси и пореза.
Управо ово не годи светским моћницима
који свим силама теже да Румунија остане
једино тржиште за производе из богатих и
развијених држава Европе и Америке. Уз то
и поменуте светске финансијске
корпорације, ММФ и СБ, „добро живе“ од
позајмица, јер су камате велике и „сигурне“.

У условима када су најбогатије државе
Европе, у насталој геополитичкој ситуацији,
изгубиле (својом вољом) једно од битних
тржишта за своје производе (Русију), указала
се прилика да Румунија, са 20 милиона
потрошача, буде замена. Ушавши у „врзино
коло“ наша земља као да нема куда.
Сигурно, светским финансијским моћницима
би сада више одговарало да је на власти
бивша десничарска партија Емила Бока, која
је без оклевања прихватила, пре 4 године,
зајам од близу 20 милијарди евра. Док
исплатимо готовину и камату... остаћемо без
гаћа, како каже наш народ.
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Увек када размишљам о догађајима који
су се одвили у блиској или даљој
прошлости, имам утисак да некоме треба да
захвалим, али нисам сигурна коме.

Студирала сам до сада на три језика,
сада се окушавам на четвртом. Што се тиче
студирања у иностранству, могу рећи да је
много боље од онога што сам замишљала.
Тачно то је, чини ми се, тајна успеха:
кренути без превише очекивања. Једног не
превише
посебног дана
у марту месецу,
донела сам
одлуку да ћу
окушати своју
срећу и
студирати у
Шпанији годину
дана. Без
превише
размишљања и
консултовања
са ближњима,
јер сам знала
да то
представља и
ризик, а
превише
размишљања уме да одуврати.

Циљ ми је првенствено био усмерен ка
усавршавању шпанског језика, имајући у
виду да то студирам. Где се боље учи језик,
ако не у држави говорника?

Изненађење је уследило када сам почела
да упознајем људе из различитих делова
света, који и те како имају много тога да
кажу. Мексиканци, на пример, више личе на
нас него Немци, који су нам географски
много ближи.

Часови историје су били корисни за
време школовања, али не могу да замене
приче људи који долазе из тих држава и
који умеју да ми објасне своју културу кроз
разне примере. Више ми се ништа не чини
само легенда. Окушавамо и своје
кулинарске способности, кувајући шпанске
специјалитете и слушамо музику о којој
нисам ништа знала до сада.

За два месеца сам порасла толико да
сам саму себе изненадила. У дубину,
ваљда.

Сусрела сам се са поезијом разних

ОЛА, ОВДЕ ГАЛИЦИЈА
народа, читајући на разним језицима и
дискутујући о многим идејама. Има ли шта
лепше од тога, за неког ко студира
књижевност? Живећи у средини која нема
толико предрасуда, схватам колико их ми
имамо. Али, полако их се можемо отарасити,
у то сам уверена.

Град који сам изабрала (у последње
време имам осећај да је он мене изабрао)
се налази на обалама Атлантског океана у

Аутономној
покрајини
Галицији. Исти
тај океан у
јесен уме да
буде и те како
очаравајућ.
Ноћу, таласи
надолазе и
покривају скоро
целу плажу.
Чини ми се да
ако их
посматраш
дуже, из поноса
долазе већим
интензитетом и
желе да
импресионирају.

На шпанском, талас је „ola“ а поздрав
Шпанаца је ”hola!” Причам са пријатељима
одавде и износим им своју теорију, да то
није случајност. То је покушај мора да нас
поздрави.

Прошла су већ два месеца далеко од
куће, октобар је, а напољу је двадесет и
шест степени.

Радује ме да видим пензионере како
уживају уз чашу вина и пријатеље на
терасама ресторана, чак и у касним сатима.
Људи су опуштенији и безбрижнији, чини ми
се.

Увек ми донесе осмех на лице леп гест.
Када те неко одведе до позоришта, само
зато што не знаш пут. Или ти плати пиће, јер
си странац, а успут те пита да га научиш
пар речи на твом језику.

Иностранство је другачије и уме да
буде узбудљиво и застрашујуће у исто
време. Али, ипак остаје страно, а увек је
добро имати где да се вратиш.

Милана Петров
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“Била сам ученица наше Гимназије
„Доситеј Обрадовић“, као и већина
припадника српске заједнице у Румунији. И
могу вам рећи да ми је драго због тога.
Знате ли зашто? Због људи”. Намерно овако
започињем причу o Иванки Живанов, јер
знам да нисам једина која, када посети
школу, обавезно наврати и до “тетка
Иванке“, како је ученици обично зову. Јер,
она је особа, коју можете лако заволети.

Генерације се смењују, занимљиво је
посматрати ту
промену, поготово
као бивши ученик,
па је моје прво
питање управо о
томе, као и одговор
који следи:
„Похађала сам
српску школу,  радо
се сећам тих дана.
Била су то лепа
времена, можда и
најлепша. Не могу
да не приметим и
промене. Некад су
професори били
строги, али се и
учило озбиљније. И
даље се сећам
градива појединих професора, што значи да
су имали добре методе.  Сада је однос
између ученика и професора отворенији, што
ми се ипак више свиђа. Једино је тужно што
интернет све више одузима време, мање се
чита и то је приметно.“

По завршетку гимназије, сазнајем, сан јој
је био да постане фризер, што је и
остварила. Бавила се тим послом више од
10 година, а онда је одлучила да се посвети
сину Дарку који је, као јединац, најважнија
особа у њеном животу. Жртва се исплатила
јер, како сама каже, има све разлоге да
буде поносна на свог сина.

Стицајем околности, касније је добила
посао у српској школи, коју је и Дарко
похађао, где и данас ради у администрацији.
Ту се брзо навикла на колектив, труди се да

ТЕТКА ИВАНКА
буде у добрим односима са свима, а
посебно су јој драги малишани, који често
навраћају и умеју свакога да заразе
енергијом.

Прављење фризура је сада само хоби,
који обично практикује када оде у Дињаш,
своје родно село: „Баке су увек задовољне
што имају фризуре, мени је драго кад
помогнем, а још имам и прилику да радим
оно што волим. Већу награду од тога не
могу да добијем, мада се оне често труде

да ми неком пажњом
захвале. Дивне су.“

Уз то, има још два
хобија: узгајање
цвећа и прављење
колача. Првим се
бави такође у
Дињашу, где одлази
кад год има прилику,
док је други успела
да претвори у мали
бизнис: „Уживам у
тражењу рецепата за
торте и колаче, све
је то сад много
лакше преко
интернета. Имам
пуно рецепата и од
маме и баке, трудим

се да све буде што разноврсније. Волим да
их испробавам, па сам одлучила да нешто и
зарадим на тај начин. Многи више немају
времена да сами праве торте и колаче за
славља, а желе да имају нешто домаће. То
је добра прилика.“

Тетка Иванка, које се ја сећам из школе,
је ведра и љубазна особа, увек спремна да
помогне или посаветује, добар колега и
пријатељ. Лепо је допунити слику сазнањем
да је, у приватном животу, супруга, ћерка,
поносна мајка. Ја јој у наставку желим пуно
здравља, јер је то и по њеним речима
једино неопходно, и у име сваког ученика
који је од ње некад добио лепу реч, осмех,
можда шољу чаја или бомбону желим да јој
захвалим. Нисмо заборавили.

Радмила Јана Шакотић
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Изузетна плавокоса „млада дама’’, Јелена
Аделина Оливера Јовановић, студенткиња
је на Факултету музичких и драмских
уметности у Темишвару, одсек извођачка
уметност. Како је увек весела и насмејана, и
овога пута, са великим осмехом на лицу
прича о себи и својим интересовањима.

Има 20
година, рођена
је у знаку Лава,
убеђена је
лавица и не
може себе да
замисли у
другом
хороскопском
знаку. „Ја сам
девојка која
највише на
свету воли своју
породицу,
старијег брата
којег огромно
ценим, која живи
на позорници и
у свету
уметности,
природе, књига,
филмова и
поезије. Волим
бакине колаче и
онај осећај кад
се из било ког
дела света
враћаш кући,
иако знаш да
нећеш заувек
уживати у
шетњи улицама
у којима си одрасла, срећући позната лица,
која године мењају лагано, да и не приметиш
кад једног дана нестану. Свиницу, у којој сам
провела предивно детињство, дивне
пријатеље са којима сам одрасла. КУД
„Дунав“ где сам први пут осетила чари
сцене и дружења до бесвести по турнејама.“

Чини јој се да глуми од кад зна за себе.
Када глуми и када је на сцени, осећа да

ЗАЉУБЉЕНА У ПОЗОРИШТЕ
ради нешто другачије, нешто посебно, нешто
лепо. „Верујем да, ко год је једном стао на
сцену, на њој нешто одиграо, казивао или
глумио, не може да се ослободи тог осећаја
слободе и среће који вас обузима пре, у
току, и после завршене тачке, и који тиња у
вама данима. Тренутно могу рећи да сам

заљубљена у
позориште.
Имала сам
прилике да
учествујем у
разним
представама
при факултету,
али сам недавно
добила понуду
да глумим на
српском језику,
тачније у малој
комедији „Две
леве и две
десне ноге“
Милоша
Николића. На
почетку сам
имала јаку
трему, зато што
је то било
посебно
искуство за
мене. Била сам
окружена
људима са
богатим
искуством,
људима који су
знали шта треба
да се ради на

сцени, људима којима желим да захвалим
много на помоћи, што су ме учили и имали
поверења да и ја могу достићи њихов
високи ниво! Ово је било најлепше искуство
што се тиче глуме, дивно сам се осећала и
то зато што сам била уз моје Србе.“

Горан Гога Пантин
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Лазар Живковић је ученик једанаестог
разреда Српске теоретске гимназије
„Доситеј Обрадовић“. Определио се за
филолошки смер, како би усавршио матерњи
и енглески језик: „Поносан сам што сам
ученик наше школе
и што могу да
усавршавам
матерњи и енглески
језик. Зато сам се
определио за
филолошки смер. А
дружење са
колегама и
екскурзије које се
овде организују ми
се посебно
допадају, нарочито
када посећујемо
матичну Србију.“

Не пропушта
Олимпијаде српског
језика и каже да га
посебно радује када
види да његов труд
није био узалудан и
да га професори
цене па и награђују:
„Награде у виду
путовања су највећи
поклон којих ћу се
увек радо сећати.
Дружење са старим и новим колегама биће
изазов који и наредне године очекујемо са
нестрпљењем.“

Бити ученик Српске гимназије за Лазара
значи путовати свакодневно од Улбеча до
Темишвара, што значи да има мање
слободног времена од својих колега. Али је
захвалан што му је превоз обезбеђен, те
има једну бригу мање. Каже да остатак
времена воли да проведе гледајући филмове

ПРИКУПЉАТИ ЗНАЊЕ, ПРОВОДИТИ
СЕ И ДРУЖИТИ

или слушајући добру српску музику.
Време брзо пролази, а он размишља већ

озбиљно о својој будућности: „Још две године.
Шта после тога? Мислим да ћу после
завршетка гимназије уписати зубну технику

или нешто у том
смислу. Волим да
радим са ситним
стварима, а видео
сам једном у
лабораторији како
се то ради и
учинило ми се
доста занимљивим.“

То значи
променити сасвим
домен студија, али
сматра да му то не
представља
проблем.

Каже да је
свестан да већина
младих по
завршетку студија
напушта државу
тражећи на Западу
„нека боља
времена“. Такође се
нада да то неће
бити случај његове
генерације и да ће
после студија моћи

да пронађе озбиљно радно место, где се
људске вредности и рад поштују.

Што се тиче ових лудих година, мисли да
је најбоље у овим годинама прикупљати
знање, проводити се и дружити. Верује
чврсто у пословицу: “Од колевке па до
гроба, најлепше је ђачко доба“ и труди се
да ужива у младалачким изазовима.

Mилана Петров
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У жаргону младих се у последње време
врло често може чути реч – хипстер. Она
осликава представника урбане поткултуре
који се на Западу појавио почетком
деведесетих година, а код нас тек протекле
деценије. Додуше, неки кажу да корени овог
несврстаног покрета допиру чак до
четрдесетих
година
прошлог
века, у
време
експанзије
џеза на
америчком
тлу.

Ако се на
Западу
хипстери
истичу по
форсирању
старомодне
гардеробе,
слушању
опскурних
музичких
бендова,
прибегавању либералним ставовима,
пацифизму, ненасиљу, агностицизму и
оријенталној духовности, на Балкану су врло
брзо попримили епитет градских снобова у
потрази за површним идентитетом, што и
није далеко од истине.

Иако код данашњих тинејџера најчешће
преовладава чопорски менталитет, то јест
копирање имиџа празноглавих поп-звезда,
фудбалера и манекенки, појављују се и
појединци који желе да се истакну по сваку
цену. Пошто не успевају да то ураде на
креативан и оригиналан начин, прибегавају
разним триковима који изазивају подсмех:
облаче се шарено као папагаји, фурају неки
претерани ретро фазон, користе куцаће
машине у ери рачунара, носе грамофон чак
и у кафићима где обавезно слушају само
старе плоче, носе изхабане старке и често

ХИПСТЕРИЈАДА
замишљају да су генијални али несхваћени
уметници, који оплемењују околину својим
стваралачким потенцијалом и самим
физичким постојањем. Наравно, најчешће се
ради о претенциозним љуштурама испод
којих нема ничега достојног пажње.

Додуше, хипстери, попут неславних
дизелаша
(југословенска
претеча
румунских
„манелиста“),
нису свесни
свог
идентитета.
Ако су се
некад
металци,
панкери,
репери,
скинхедси,
фудбалски
навијачи или
припадници
неких других
урбаних
поткултура

трудили да истакну своје присуство (гласном
музиком, цртањем графита, истицањем
препознатљивог обележја), градски
„сељобери“, који носе златне кајле око
врата, кожне јакне преко спортских тренерки
и разбијају чаше уз турбо-фолк, не осећају
потребу да носе неко име, већ су довољни
сами себи. Иако на извесној културолошкој
раздаљини, такви су и данашњи хипстери –
немају свест о себи, већ постоје само у
чуђењу и подсмеху околине. Добро је када
човек жели да се издвоји од стада, али
треба да припази да не  постане магарац
којем се сви смеју. Што би рекао Зоран
Костић Цане: „бити исти, бити посебан, бити
само свој“. То је права урбана филозофија.
Не знате ко је Цане? Прогуглајте мало, неће
ништа да вам шкоди.

Горан Мракић

SATIRI^NA HRONIKA



25br. 1294/12.12.2014.

SATIRI^NA HRONIKA

НЕМЦИ СКОЧИЛИ НА БУРЕ, ДОСЛОВНО
Навикли смо да у последње две деценије

често слушамо
приче о
неделима и
ситним крађама
источних
Европљана по
богатим земљама
са Запада. Но, у
Темишвару се
пре неколико
викенда догодило
нешто сасвим
супротно. Наиме,
три млада
Немца, очигледно
„под гасом“, су
поводом
Фестивала вина
дословце украли
једно украсно буре испред драгстора у
улици Евгеније Савојски и откотрљали га
низ калдрму, да га на неком сигурнијем
месту исуше попут Смука и Саласа. На
њихову жалост, видела их је комунална
полиција која их је утерала у бег, а на крају
и привела. Ипак, румунски винари могу бити
поносни, чим су Швабе почелe да им краду
производе.

КО ЈЕ, БРЕ, ЛУД ДА ЦЕПА ДРВА?!
У граду Ботошању, познатом, иначе, по

вредноћи својих грађана, општина се
суочава са деликатном ситуацијом. Наиме,
челници су одвојили извесну своту из

локалног
буџета не би
ли, пред зиму,
разним
социјалним
случајевима
обезбедили
дрва за огрев.
Проблем је
настао када су
се одрпанци
пожалили да
дрва нису
адекватно
разбијена, поцепана довољно ситно и
складиштена у двориштима њихових домова.

Требало би да поднесу жалбу против
општинара, који су се у толикој мери
избезобразили, да не долазе више да
потпале пећке, изрибају под, спреме вечеру
и измасирају пред спавање јадне сиромахе.

СРБИН И РУС
Руски параисторичари тврде да сви

Словени, али и многи други савремени
народи, потичу управо од Руса. То исто
казују и српски параисторичари, који

сопствени народ сматрају библијским,
небеским и најстаријим на свету. Шта ће се
десити када Србин и Рус остану под једном
шљивом? Запеваће вероватно „Није вотка
ракија“, поготово што ускоро долази Бајага у
Темишвар, град који су у прошлости
насељавали Руси, Срби или можда неки
други најстарији народ.

Горан Мракић



26 br. 1294/12.12.2014.

SPORT

Припремио: Јадран Кланица

Након петнаест одиграних кола, јесењи
првак је Партизан са шест бодова
предности у односу на Црвену звезду.

Црно-бели су реално највише показали и
сасвим заслужено сачекаће пролеће на врху
табеле. Партизан је остварио 12 победа и
имао је најбољи напад у лиги са просеком
од 2,54 гола по утакмици. Званични
шампион, Црвена звезда, одиграо је слабу
полусезону са само 9 победа и тек шестим
нападом у лиги. Црвено-бели су дали само
18 голова (1,2 гола по мечу), а за утеху
имају најбољу одбрану у лиги са 6
примљених голова (0,4 гола по сусрету).
Највише нерешених сусрета одиграли су
ОФК и Борац (47% сусрета), а највише
пораза претрпео је последње пласирани
Раднички из Крагујевца (67%). Најслабији
напад има Раднички из Крагујевца са само
6 постигнутих голова (0,4 по мечу), а најгору
одбрану има Раднички из Ниша са 25
примљених голова (1,67 по утакмици).
Стрелци су били најефикаснији у 3. колу
када су постигли 24 гола, у просеку 3 по
мечу.

Резултати и стрелци 15. кола:
Вождовац – Раднички Н. 2-1 (Николић

71‘, Бабовић 90‘ једанаестерац - Марјановић
26‘)

Партизан – Борац 5-1 (Волков 42‘,
Шкулетић 65‘, 90‘, Живковић 67‘, С. Илић
88‘- Ђоковић 19‘)

Доњи Срем – Нови Пазар 0-0
Рад – Напредак 0-1 (Ндаје 44‘)
Чукарички – Спартак 2-0 (Тодоровић 83‘,

Стојиљковић 89‘ једанаестерац)

ЦРНО-БЕЛА ФУДБАЛСКА ЈЕСЕН
Раднички К. – Војводина 3-4 (Арсић 41‘,

Миловановић 54‘, Тиодоровић 56‘ - Гаћиновић
8‘, 39‘, Иванић 45‘, 82‘)

ОФК – Јагодина 1-1 (Гајић 34‘ - Шушњар
84‘)

Младост – Црвена звезда 1-1
(Јовановић 89‘ - Печник 16‘)

Табела:
1. Партизан 15 12 2 1 38-10 38
2. Ц. звезда 15 9 5 1 18-6 32
3. Војводина 15 9 2 4 29-16 29
4. Чукарички 15 8 4 3 25-14 28
5. Нови Пазар 14 6 4 4 18-13 22
6. ОФК 15 5 7 3 19-18 22
7. Јагодина 15 6 3 6 19-21 21
8. Младост 15 5 4 6 17-19 19
9. Спартак 15 4 6 5 11-16 18
10. Рад 15 4 4 7 18-20 16
11. Напредак 15 4 4 7 13-18 16
12. Доњи Срем 15 4 4 7 13-23 16
13. Вождовац 14 4 3 7 12-21 15
14. Борац 15 2 7 6 12-19 13
15. Раднички Н. 15 3 3 9 13-25 12
16. Раднички К. 15 1 4 10 6-22 7

Одложени сусрет између Вождовца и
Новог Пазара играће се 10. децембра.

Листа стрелаца:
14 голова: Шкулетић (Партизан)
9 голова: Лазовић (Партизан)
8 голова: Јелић (Рад), Веселиновић и

Гаћиновић (Војводина)
6 голова: Матић (Чукарички), Езе

(Младост), Шушњар (Јагодина)
Првенство се наставља 21. фебруара

следеће године.

Резултати 11. кола:
Олимпија – Солнок 79-61
Крка – Будућност 81-90
Игокеа – Цибона 61-71
МЗТ Скопље – Левски 72-61
Партизан – Мега Лекс 89-80
Цедевита – Задар 71-74
Металац – Црвена звезда 74-82
Табела:

1. Ц. звезда 11 11 0 921-764 22
2. Будућност 11 10 1 895-780 21
3. Цедевита 11 7 4 828-752 18

ЗВЕЗДА СИЈА У АБА ЛИГИ
4. Олимпија 11 7 4 797-756 18
5. Партизан 11 6 5 785-776 17
6. Крка 11 5 6 815-795 16
7. Мега Лекс 11 5 6 898-925 16
8. Солнок 11 5 6 777-812 16
9. Цибона 11 5 6 847-886 16
10. Задар 11 4 7 790-817 15
11. Металац 11 4 7 775-808 15
12. МЗТ 11 4 7 735-796 15
13. Игокеа 11 3 8 743-753 14
14. Левски 11 1 10 741-927 12
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Припремио: Србољуб Мишковић

Фудбал, арадска жупанија
ФЕНЛАК БЕЗ ИЗГУБЉЕНОГ

БОДА
У Првој серији фудбалског првенства

арадске жупаније тим из Фенлака
убедљиво води на табели. У истој серији
такмиче се још два тима из наших српских
насеља, Мунаре и Торње. До пре неколико
година и Наћфала је имала екипу са
одличним резултатима у овом рангу
такмичења, али из објективних разлога
одустала је од организованог надметања.

Како рекосмо Фенлак је успешно окончао
први део шампионата и презимеће на првом
месту без изгубљеног бода. У 15 сусрета
Фенлачани су постигли 15 победа са гол-
разликом 61-11 и 8 бодова предности
испред другопласиране екипе из Савршина.

И за екипу Мунаре се може рећи да је
постигла позитиван биланс у првом делу.
Осам победа, два нерешена резултата и
четири пораза. Гол-разлика 37-23 и 26
освојених бодова. Торња, најсеверније
српско насеље у румунском Банату, постигла
је шест победа, доживела исто толико пораза
уз два нерешена резултата и гол-разлику 36-
31 и 20 освојених бодова. Сва три наша села
могу мирно презимети на фудбалском плану,
а Фенлак ће без проблема од идуће сезоне
сигурно наступати у Д лиги.

Фудбал, трећа лига
МОЖЕ ЛИ БЕЧКЕРЕК
ПРЕСТИЋИ ЛИДЕРА?

Трећелигаши су на одмору и врло је битно
за наш регионални фудбал да ли ћемо имати,
од наредног првенства, представника у Другој
лиги рачунајући на могућност да се Поли
врати у Прву лигу. Највеће шансе има Мали
Бечкерек, који у стопу прати лидера IV серије,
екипу Себиша. Шансе су утолико веће будући
да М. Бечкерек на свом терену, на пролеће,
дочекује Себиш. Да погледамо и коначну
табелу IV серије, која ће сигурно доживети
измене након првог пролећног кола.
1. Себиш 12 9 3 0 21-4 30
2. М. Бечкерек 12 8 4 0 36-9 28
3. УТА БД 12 8 3 1 28-11 27
4. Ђармата 12 7 2 3 14-8 23
5. Лугож 12 6 2 4 7-9 20
6. Филијаш 12 4 5 3 17-12 17
7. Тргу Жиу II 12 5 2 5 15-16 17

8. Хунедоара 12 4 3 5 11-17 15
9. Инеу 12 4 0 8 9-27 12
10. Мехединц 12 2 2 8 6-18 8
11. Мотру 12 1 4 7 14-23 7
12. Турчењ 12 1 4 7 7-19 7
13. Крајова 12 0 4 8 8-20 4

Утакмице првог пролећног кола, марта
2015. године: Хунедоара – Мотру, Крајова –
Мехединц, Лугож – Инеу, Мали Бечкерек –
Турчењ, Тргу Жиу II – Ђармата, Себиш –
Филијаш. УТА БД је слободна.

Фудбал, Прва лига
СТЕАУА, ЈЕСЕЊИ ПРВАК

Првенство Прве лиге наставља се на
пролеће. У последњем јесењем колу
постигнути су следећи резултати: Медјаш –
ФК Брашов 2-1, Вииторул Констанца – ФК
Ботошањ 1-2, Чеахлау – Универзитет Клуж 0-
6, Тргу Жиу – Рапид Букурешт 2-0, Астра
Ђурђу – Динамо Букурешт 6-1, Галац – АСА
Тргу Муреш 0-2, Стеауа – КСМС Јаш 1-0,
КФР Клуж – Универзитет Крајова 0-0,
Петролул Плојешт – Конкордија 2-2.

Стеауа Букурешт је јесењи првак са 43 б,
док је Рапид на последњем месту са 11 б.

У наредном броју објавићемо коначну
табелу јесењег дела шампионата и утакмице
18. кола програмираног крајем фебруара
2015.

Фудбал, Друга лига
БЕЗБРИЖНА ЗИМА ЗА АКС

ПОЛИ
Друголигаш са обале Бегеја ће имати

спокојне зимске празнике, а може у миру да
отпочне зимске базичне припреме са циљем
да се АКС Поли поврати у Прву лигу. У
минулом колу (последњем ове сезоне у
шампионату II серије) постигнути су следећи
резултати: АКС Поли Темишвар – ФК
Металул Решица 3-0, ФК Бихор – Рамнику
Валча 2-0, Олимпија Сату Маре – Миовењ 1-
0, ФК Олт Слатина – Панкота 3-1, Тарлуђен
– Појана Кампина 5-4. Карансебеш је био
слободан.

У наредном  броју објавићемо коначну
табелу и програм утакмица првог пролећног
кола.
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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 сународ-
ницима 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 најпотреб-
нија, 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 жиро-

рачун:

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
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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).

* * *
Дана 16. децембра (ТВР 3, 23 минута)

и 17. децембра (ТВР Темишвар, 28
минута) биће на програму

снимак концерта “Тамбураши
Банатске равнице” Јасмине Петров

Фењац и Тамбурашког оркестра РТВ
Нови Сад (први део).

Наша најдража ћерка
и унука

ТАЊА ПЕТРОВ

12. децембра слави
свој четврти

рођендан. Том
приликом, љубичице
наша, из свег срца,

желимо да ти
детињство буде као

најлепша бајка. Дани
да ти буду ведри,
срећни и радосни.

Да будеш увек здрава, чила, весела,
добра и племенита. Све што пожелиш у

животу да ти се оствари!
Неизмерно те волимо: мама Оливера,

тата Зоран и деда Станислав.

Са пуно љубави
честитамо 18.

рођендан нашој
најдражој ћерки,

унуци и синовици

БИЈАНКИ СЕЛЕЖАН
из Великог
Семиклуша

Желимо ти пуно
здравља, среће,

испуњење свих жеља.
Твој леп осмех

украсио је и наш
живот и зато буди и надаље наш понос и

наша радост.
Желимо ти многаја љета: мама Мирјана,
тата Сорин, мајка Мика, уја Мирослав и

Михаела, тетка Радмила и Флорин.
На многаја љета!

Драгој

НЕВЕНИ ФИЛИПОВ
из Чанада

честитамо 9.
рођендан са жељом

да ти Господ Бог
подари много

здравља, среће,
љубави, радости и

осмеха на лицу,
успеха у свему и да
те прати на сваком

кораку.
Са пуно љубави: тета Велинка и Бата.

Поводом 95. рођендана
драгој

ЉУБИНКИ
КЕРПЕНИШАН

из Великог
Семиклуша

родом из Великог Сенпетра

желимо много здравља, спокојне дане,
свакодневно захвални премилом Богу

на драгоценом нам дару доживљене јој
дуговечности.

С поштовањем и љубављу:
Велинка и Душан.

OGLASI
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Тужно сећање поводом проласка 20,
односно 16 година од када су преминули
наши драги родитељи

ДОБРИВОЈ ПОПОВ и СТОЈАНКА ПОПОВ
машинистер         из Дињаша

Не постоји време и речи које ће ублажити
бол и празнину у нашим срцима које сте
оставили својим одласком. Оставили сте
трагове родитељске љубави и сећања која
не умиру.

Заувек ожалошћени ћерка Верислава и зет
Тоша.

Пре 5 година, једне
децембарске зиме, тра-
гична смрт прекинула
је живот и угасила је-
дну звезду на небу ко-
ја је блистала

МИЛОРАД (МИЈА)
ИЛИН

из Варјаша

Пролазе године, а
бол и туга остају у на-
шим срцима. Туга је
велика и тешка, а то
знамо само ми који смо га волели, пошто-
вали и ценили. Волео је живот, био је велики
борац, али ову битку са животом није могао
победити. У срцу туга, на гробници тишина,
а у кући велика празнина.

Вечна ти слава и успомена!
Почивај у миру, драги наш!
Заувек ожалошћени и никад утешени:

мати Кризантина, отац Рада, супруга Србин-
ка, ћерке Тина са зетом Емануелом и малом
Емом, Снежана и Клаудију.

Тужно сећање на 13. де-
цембар, када је пре 8 го-
дина, преминуо наш драги

ДУШКО ПЕТРОВ
из Ченте, Србија

Опет је децембар, опет
истом стазом стижем до
тебе – испод кестенова,
па испод борова, па испод
самог неба - неба од оло-
ва, од наше туге, наше чежње, од успомена,
од љубави твоје у нама остављене. Много,
много нам недостајеш.

Увек у мислима са тобом: ћерке Милана и
Александра, супруга Драгослава, таст Санду
и ташта Иванка.

Тужан помен поводом
проласка 8 година од када
је преминуо наш драги

ДУШКО ПЕТРОВ
из Ченте, Србија

Добри се људи упамте
по најлепшим особинама и
тако нам занавек остају у
мислима и осећањима. Ос-
војио је за живота кутак
вечности у нашој пролазности.

С поштовањем, породице Мирков и Пантин.

Поштовани читаоци!
Подсећамо Вас

да читуље и мале огласе можете доставити у
секретаријату редакције до среде у 12.00

часова.

Са тугом и болом обавештавамо да је 24.
новембра 2014., у 71. години живота, преми-
нуо наш драги

ЖИВКО ЕРДЕЉАН
родом из Наћфале

Живео је и умро је у далекој
Америци, Детроиту, са чежњом у
души за свој родни крај. Живе-
ћеш кроз најлепше успомене и
незаборавне тренутке када смо

сви били заједно.
Нека ти Господ Бог подари миран вечни сан.
Заувек ожалошћени: сестрица Јела и бра-

тић Младен Ердељан са породицама.
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Тужно сећање на 9.
децембар, када је пре
13 година преминуо
наш драги брат

ЛЕКА МИЈАТОВ
БАТУШКА

из Српског
Семартона

Живиш кроз најлеп-
ше успомене и неза-
боравне тренутке када
смо сви били заједно.
Знао си колико те во-
лимо, 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: сестре Вука
и Зора са породицама.

У нежном сећању чувамо успомене на
драге родитеље, који су преминули пре 12,
односно 10 година

МИЛОРАД и МИЛИЦА ПОПАДИЋ

Ослонац, сигурност, понос, подршка…
Благослов је био имати вас за родитеље.
Све што је чисто и људско имало је ваше
срце. Оставили сте неизбрисив траг доброте
који се памти.

Са поштовањем, ваши најмилији.

Четрнаест тужних
година пролазе без на-
шег драгог

МИЛОРАДА
БЛАГОЈЕВА

из Темишвара

Добри се људи упа-
мте по најлепшим осо-
бинама и тако нам за-
навек остају у мисли-
ма и осећањима. Ос-
војио је за живота ку-
так вечности у нашој
пролазности. Биo си наш ослонац, сигурност,
топлина, радост и срећа. Храбро си кроз жи-
вот пролазиo, на хиљаде савета оставиo, на-
ма се поносиo. Твојим часним животом и ис-
креном заштитом заслужујеш вечну љубав,
мир и поштовање.

Супруга Милица, породица Благојев и по-
родица Колунџин.

Пролазе 2 године
од када је преминула
наша драга

ЉИЉАНА ПОТРА
из Варјаша

Не можемо ти опи-
сати колико боли та
тишина без твог гласа,
и како су сузе хладне
када нема твоје топле
руке да их обрише.
Уместо да славимо твој
43. рођендан,  врелим
сузама прекрићемо твој гроб и рећи колико
нам недостајеш. Јер нико није волео живот
као ти, нико нам није пружао толико добро-
те, племенитости и подршке, нико није волео
породицу као што је волело твоје срце.

Oтац Иван и мати Љубица Лазаров.

У нежном сећању чувамо успомену на драге
наше деду и мајку, који су преминули пре 13,
односно 9 година

ЈОЦА ЛУКИН и МИЛКА ЛУКИН

Сачувани од заборава бићете вечно у нашим
срцима и мислима.

Унуци: Јоца и Тоша и праунуци Инокентије,
Бранка и Миле.
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Деветог децембра
испунило се 6 тужних
година од када се пре-
селио у вечност наш
вољени и непрежаље-
ни супруг, отац и таст

проф.
СЛАВКО ВУКОВАН

Почивај у миру, дра-
ги наш!

Твоји најмилији.

Тужно сећање
13. децембра навр-

шавају се пет година
од када нас је заувек
напустио и отишао пу-
тем са којег повратка
нема, наш драги

СТОЈАН
НОВАКОВ

из
Темишвара
родом из

Немета

Радо и често се њега сећамо, по доброти
га памтимо, са поштовањем и поносом га
помињемо и са тугом живимо без њега. У
тишини вечног мира пратиће га наша љубав,
јача од заборава.

Тетка Добринка са породицом.

Тужно сећање

СТОЈАН
НОВАКОВ

из
Темишвара
родом из

Немета
1939-2009.

13. децембра пре
пет година, оставио је
своје најмилије и оти-
шао путем без повра-
тка. Пет година тече
река наших суза, али бол и тугу не односи.
Лако је обрисати сузе, лако је запалити
свећу, али неприхватљива је истина да га
више нема. Био је оличење доброте, пош-
тења и племенитости. Такав ће остати вечно
и нашем сећању.

Сестрица Ђурђевка са породицом.

Дана 16. децембра
навршава се година
дана од смрти

БОГДАНА ДИШИЋА

Присутан си међу
нама и налазимо те у
свакој успомени, у
сваком дану који про-
лази, у свакој сузи која
потече. Недостају нам
твоји савети и твоја
топла реч, благост и
доброта и живећеш са
нама и у нама, све док ће бити неког који ће
туговати и чувати успомену на тебе.

Парастос ће се одржати 14. децембра, у
9.00 часова у Српској православној цркви у
Чанаду.

Ожалошћени: супруга Љиљана, син Миливој
са породицом, ћерка Вида са породицом и
брат Славко са породицом.

Тужно сећање пово-
дом проласка године
дана од када је пре-
минуо

БОГДАН ДИШИЋ

Отишао си тихо и
брзо као што одлазе
племените и добре
душе, али си оставио
вечни бол који никада
неће престати. Зато
постоје успомене по
којима те памтимо и с
поносом причамо.

Успомену на тебе чуваће ожалошћени
братић Милан Дишић са породицом.

Пролазе 14 година од
када је преминула наша
драга

ОЛГА ЗАРИЋ
из Чанада

Људи живе онолико ко-
лико их се сећамо, па ће
тако и наша драга тетка
остати и даље са нама,
као човек којег смо истин-
ски сви волели и поштовали због њене чо-
вечности и доброте. Сестра Миланка, поро-
дице Колунџин, Братилов и Хелгиу.






