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25 ГОДИНА САВЕЗА
СРБА У РУМУНИЈИ

Наша тема
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„Нема нам
другог пута сем

једног –
заједно!“

„ПОСЛЕДЊИ
JЕ ТРЕНУТАК!’’

ОБАВЕШТЕЊЕ
Поштовани читаоци, обавештавамо вас да смо због нерадних дана

штампарије и поште објавили двоброј, а следећи наш лист ће изаћи са
датумом од 9. јануара.

Ваше огласе можете донети у редакцију до 30. децембра у 12 часова.
                                                          Уредништво
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КРСНА СЛАВА САВЕЗА СРБА
У РУМУНИЈИ

Данас, 19. децембра, на дан Светог
Николе, Савез Срба у Румунији слави своју
крсну славу.

Тим поводом ће у Саборној српској право-
славној цркви челници ССР присуствовати
литургији и по окончању резати колач и
кољиво. Љ.П.С.

ЧЕЛНИЦИ СРБА У РУМУНИЈИ
У БЕОГРАДУ

Прошлог четвртка у Београду су боравили
Огњан Крстић, председник ССР, Славомир
Гвозденовић, српски посланик, Миља Радан,
универзитетски професор и Јадран Кланица,
директор Српске гимназије „Доситеј
Обрадовић“.

Они су имали сусрете у Министарству
унутрашњих послова и просвете, науке и
технолошког развоја. У Министарству
унутрашњих послова разговарано је о
поједностављењу процедуре добијања
држављанства Републике Србије, тачније о
једноставнијем доказивању српског порекла
приликом попуњавања потребне
документације. За сада у Министарству
унутрашњих послова седам таквих случајева
из редова нашег живља чека на решење, а
затражено је да се у обзир пре свега узму и
други документи из којих произилази
порекло, од извода матичних књига
крштених и венчаних до личних докумената.
Очекује се разумевање и подршка од стране
дипломатских представништава Србије у
Румунији, али и Савеза Срба у Румунији.

У Министарству просвете разговарано је о
конкретној и већој подршци образовању на
матерњем језику у Румунији, које сваким
даном све више посустаје, а подршка би се
односила пре свега на помоћ за неколико
наших школа; Српску гимназију и још шест
наших школа. Такође, затражена је
озбиљнија и већа помоћ лекторима за
српски језик на Србистици у Темишвару и
Букурешту.

Још су представници ССР затражили од
надлежних у Београду већу подршку
приликом захтева да поједини наши млади
наставе или усаврше студије у матици.

Додуше, оваквих је потраживања из
познатих разлога све мање. Затражено је да
се помогне нашим наставницима и
професорима у усавршавању српског језика
и то не само за професоре матерњег језика,
него и за струковне предмете.

И пре ових сусрета, представници ССР
су се скоро редовно састајали са

различитим надлежним институцијама
тражећи више разумевања и подршке за ове
и сличне проблеме. Нажалост, у Београду
нису увек имали слуха, па нам и после овог
сусрета остаје да чекамо и да се надамо.
Љ.П.С.

СРПСКО ДРЖАВНО
ПОЗОРИШТЕ ИЗ ТЕМИШВАРА
ГОСТОВАЋЕ НА ФЕСТИВАЛУ

У ЈАГОДИНИ
Традиционални Позоришни фестивал

најбољих комедиографских остварења
Србије “Дани комедије“ одржава се сваке
године од 20. до 27. марта у Јагодини.

Први пут ће на овом фестивалу наступити
и једна представа из иностранства, а то је
представа новоформираног Српског држав-
ног позоришта у Темишвару.

„Селекторка је ишла у Темишвар, пред-
ставу погледала, а аутор текста је наш
драмски писац Милош Николић. То је сим-
патичан комад који траје непун сат времена.
Гледаћемо да та представа затвори фести-
вал, да буде одиграна у част награђених ван
конкуренције за награде”, рекао је по овом
питању директор фестивала Добрица
Милићевић. Љ.П.С.

НИКОЉДАН У ДЕТИ
У петак, 19. децембра, КУД „Свети

Никола“ из Дете резаће у Српској
православној цркви у месту славски колач
поводом крсне славе друштва.

У недељу, 21. децембра, с почетком у 18
часова, одржава се у Културном центру
града Дете Славски концерт - „Никољдан“.

Домаћини КУД „Свети Никола“ очекују на
својој приредби и КУД „Жисел“ из Омољице
(Србија) и КУД „Круна“ из Српског
Семартона. Љ.П.С.

ДОКТОР ИСТОРИJЕ
Јереј Саша Јашин је, недавно, успешно

одбранио докторску дисертацију на
Факултету за историју, при Западном
универзитету у Темишвару. Наслов докторске
тезе је “Српско племство у Банату у XV и
XVI веку“, а Јашинов ментор био је проф. др
Думитру Цејику.

Поменута тема је изабрана, јер се о
Србима са ових простора у Средњем веку
веома мало писало, те је било неопходно
допунити румунску и српску историографију.
Р.К.
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Љубинка
Перинац
Станков

НОВОГОДИШЊЕ РЕЗОЛУЦИЈЕ И РЕСУРСИ

Пише:

Тако сте још давне, хиљаду деветсто... мммххм... не знам ти више које
године, себи обећали да смршате, више волите себе, промените

поглед на свет, отворено људима кажете шта о њима мислите, нађете
креативнији посао, упишете факултет, заборавите непрежаљену љубав,

престанете да цмиздрите за минулим добима, и ратујете за туђе
идеале... Не врдааајте. Знам вас, као саму себе. Знам ја где то води.

Право у депресију, ону накићену – новогодишњу

Крај је децембра, још се једна Нова
година спрема да нас заспе новим
резолуцијама. Та, знате их добро, немојте
сад да врдате. Нема да их нема. Себи сте
за сваку Нову годину  зацртали и ово и оно
и оно друго и још малчице од оног тамо, а
понајвише од овог
овамо. И све вам лепо,
подвучено
флуоресцентним
фломастером, на том
зацртавању и остало.

Тако сте још давне,
хиљаду деветсто...
мммххм... не знам ти
више које године, себи
обећали да смршате,
више волите себе,
промените поглед на
свет, отворено људима
кажете шта о њима
мислите, нађете
креативнији посао,
упишете факултет,
заборавите
непрежаљену љубав,
престанете да
цмиздрите за минулим
добима, и ратујете за
туђе идеале... Не
врдааајте. Знам вас, као саму себе. Знам ја
где то води. Право у депресију, ону накићену
– новогодишњу.

Него, нисам ја решила да вас сад пред
крај године ни опаметим нити осолим, него
да са вама поделим оно што је мене
натерало да новогодишњој депресивној
навици прављења биланса и нових
резолуција доскочим.

Добре деценије се ја и Горјана, моја
пријатељица из детињства, нисмо виђале,
али смо некако остајале у контакту бар
понеком поруком или телефонским позивом.

Горјана је увек волела да телефонира.
Као да је сад видим – ситна мала,

замазана од главе до пете, на једном
убраном листу винове лозе нуди
пролазницима колаче од блата, док у другом
носи два пластична жута телефона. Један

даје мени, један
задржава за себе.
Разговори су нам у
детињству били
кобајаги... на
степеницама, окренуте
једна другој леђима да
нам се чини да смо
далеко, далеко.

Ти телефони од меке
пластике су изгледа
врло трајни. Они никад
не промаше позив, и
увек ме пронађу. Чак и
данас.

- Хало, па где си.
Нема те сто година да
се јавиш.

- Ево уживам у
материјалним добрима.
Напокон сам богата.

- Па супер. Јеси ли то
добила на лутрији?

- Та откуд?! Све сама
произведем. Имам сребра колико хоћеш у
коси, и злата на зубима, камења по
бубрезима, шећера и разних метала у крви,
а најновије, обогаћујем средину великим
залихама гаса. Па све нешто мислим да
јавим Вучићу да се не секира за онај јужни
ток. Могли би да скрену цевовод до мене.

Давиле смо се од смеха.
А ви тамо... што бисте  шљивили те

резолуције? Неког са ким још нисте
прекинули жуте телефоне сигурно имате.
Све ће остало време да реши... и природни
ресурси.
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Уочи Трећег самита шефова влада Кине и
земаља Централне и Источне Европе у
Београду, премијер Србије Александар Вучић
има низ билатералних састанака, а до сада
већ је разговарао са премијерима Црне Горе,
Босне и Херцеговине, Румуније, Словеније,
као и са министрима трговине и транспорта
Кине, Гао Хученгом и Јанг Цуантангом.

ВУЧИЋ И МИНИСТАР ТРАНСПОРТА КИНЕ
О ИЗГРАДЊИ ПРУГЕ БЕОГРАД -

БУДИМПЕШТА
Вучић и Цуантанг разговарали су о

изградњи брзе пруге Београд - Будимпешта,
као и начину финансирања тог пројекта.

Том приликом је, како је саопштила
владина канцеларија за сарадњу са
медијима, истакнута потреба да студија
изводљивости буде завршена до јуна
следеће године како би изградња била
готова до јуна 2017. год.

Пројекат за изградњу двоколосечне пруге
за брзи воз, који би ишао 200км на сат,
инициран је током посете председника
Владе Србије, Александра Вучића, Народној
Републици Кини у септембру месецу ове
године.

Билатералним сусретом са министром
транспорта Народне Републике Кине, Јангом

ВУЧИЋ ИМАО НИЗ БИЛАТЕРАЛНИХ ОДНОСА
Цуантангом, започеле су активности везане
за Самит председника Влада Кине и
земаља Централне и Источне Европе,
наводи се у саопштењу.

ВУЧИЋ, ПОНТА: ПРИОРИТЕТ АУТОПУТ
ТЕМИШВАР – БЕОГРАД

Вучић и председник Владе Румуније
Виктор Понта разговарали су о билатералној
и економској сарадњи и нагласили потребу
већег ангажовања на реализацији
приоритетног инфраструктурног пројекта за
обе земље, аутопута Темишвар - Београд.

Израда студије изводљивости и
проналажење начина финансирања овог
пројекта први су кораци које ће две стране
предузети, истакнуто је на састанку
премијера Србије и Румуније, неведено је у
саопштењу владине Канцеларије за сарадњу
са медијима.

Тема разговора била је и могућност
сарадње на пројекту Трансбалкански
коридор Панчево - Решица, којим би била
побољшана размена струје и систем
трансмисије, који би Србију и Румунију
повезао са Европом и обезбедио енергетску
стабилност обе земље.

Двојица премијера разговарали су и о
могућности изградње гасног коридора.
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Румунско-југосло-
венски разговори
У Темишвару су 1.

фебруара отпочели
разговори између друда
Николаја Чаушеска,
генералног секретара
ЦК РКП, председника
СР Румуније и Јосипа
Броза Тита,
председника СФР
Југославије.

2. фебруар 1969.

Сусрет са
делегацијом СПС

У уторак 12. јула
представници ДССКР
састали су се у
Темишвару са
члановима делегације
СПС, коју је
предводио Горан
Перчевић,
потпредседник
партије.

15. јул 1994.

Пажња
шахистима

У недељу, 27. априла
Ђура Бошковић, бивши
првак Темишвара у
шаху, одиграће
симултанку са свим
шахистима члановима
ССКДУР-а из
Темишвара који се буду
пријавили.

24. април 1947.

ВРЕМЕПЛОВИреална шума

Превео и приредио: Горан Мишковић

Нови министар, стари
проблеми

Држава незапослених

На лествици
најзастрашујућих светских
локација, коју је сачинио
сајт Movie Pilot, шума Хаја-
Бачиу, која се налази у
жупанији Клуж, заузима
пету позицију. У шуми се,
истиче веб страница,
током времена догодио
низ паранормалних појава.
Они који су се усудили да
у шуму уђу, жалили су се
на главобољу и мучнину, а било је и оних којима су се на телу
појавиле огреботине и мистериозне опекотине. У појединим
деловима шуме расте дрвеће невероватне форме, али постоје и
потпуно „мртви“ периметри.

Свежи министар економије
Михај Тудосе није добро ни
сео у министарску фотељу, а
већ је изјавио да се слаже са
контроверзним пројектом
„бушења“ Рошија Монтане. Он
је сагласан да се приликом
екстракције злата и других
племенитих метала користи и
цијанид, наравно, само у
безбедним условима.

Са око 20 милиона
становника од којих су једва
4,8 милиона запослени,
Румунија и даље важи за
земљу социјалне помоћи, којој
недостаје стратегија за
формирање солидне средње
класе. Ако у државама попут
Мађарске и Чешке радна снага
представља 40-50% од
тоталног броја становника, у
Румунији је тај однос веома
скроман, тек 23%. И то у

условима када је број
пензионера за 400.000 особа
већи него број официјелно
запослених. Такође забрињава
и податак да само у
Букурешту, Тимишу, Сибиу и
Брашову проценат запослених
премашује 30% од укупног
броја житеља, док у
жупанијама попут Ђурђуа,
Ботошања и Васлуја од десет
становника радно место има
само један.

„Налазишта и постоје да би
била експлоатисана. На
планети постоје бројне
модерне технологије, неке и
на бази цијанида, које се
користе и у „зеленим“
државама попут оних у
Скандинавији. Такве нама
требају за Рошија Монтану“,
прецизирао је министар.
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• Имам на хиљаде пацијената. Не могу себи да дозволим да будем сентименталан,
јер су одлуке виталне. Оне су та граница између смрти и живота, и та је граница

понекад веома танка. Ипак и хирург је човек. Има и случајева када независно од
твог труда и спреме не можеш човеку да помогнеш јер је дошао прекасно.

Нажалост код нас, у Румунији, не постоји култура превенције болести. Наши су
људи навикли да код лекара дођу само кад је густо, кад имају велике болове и

баш се мора, иначе се лече одокативно, по комшијским саветима, или сопственом
нахођењу, најчешће таквим понашањем штету наносећи сами себи •

др примаријус Сава КНЕЖЕВИЋ
хирург

ТАНКА ЈЕ ГРАНИЦА ИЗМЕЂУ
ЖИВОТА И СМРТИ

• Хирурзи су људи који потезом
скалпела спасавају животе. Шта сматрате
својим највећим професионалним
успехом?

Спасти људски живот је велико
задовољство и професионално и људско. За
нас важи правило да не постоје болести,
али постоје пацијенти. Свако од нас је
јединка коју треба посебно узети и придати
јој пажњу. Нисмо једнаки. Сваки је човек
посебан. Радим у хитној помоћи, тако да
можете да замислите да има доста
случајева где сам успео да спасим живот
великом броју људи. То је моја професија.

• То јесте племенита професија, а
осећање које ти даје слика човека који
хода улицом, живи свој живот и радује се
унуцима баш због тога што сте Ви као
хирург у право време повукао праве
потезе, мора бити посебно.

Тако је, то је моја професионална и
људска сатисфакција. Али то је део
нормалног живота. Ја волим своју професију
и радим онако како треба.

• Шта је превагло да изаберете баш
ову струку, а не неку другу грану
медицине?

Врло рано сам се определио за хирургију.

Лична карта:

Датум и место рођења:
16. септембар 1955. у Темишвару
Образовање:
Факултет медицине у Темишвару
(1980)
Доктор примаријус од 1991.
Ради као хирург у Ургентном центру
Муниципијске болнице у Темишвару
Хоби: Музика
Брачно стање: ожењен и има
ћерку
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Још као ђак основне школе био сам решен
да студирам медицину и постанем хирург.
Тако да код мене није било двоумљења.
Хирургија је била моја прва и једина опција.
Видите, била су то тешка времена
осамдесетих година прошлог века, када сам
ја завршио факултет. Из Темишвара отишао
сам у Турну Северин, тада је 3 године стажа
било обавезно. После сам положио испит за
резидента хирургије. Прво радно место било
је у Ванжу Маре, а пре револуције радио
сам у Кишинау Криш, где сам од 1990. био
директор болнице. Касније сам дошао 1991.
као асистент хирургије на Медицинском
факултету у Темишвару. Био сам десет
година асистент на Универзитету, али је моја
љубав остала хирургија. Одлучио сам да
одем са Универзитета и постао др
примаријус, хирург у Муниципијској болници.

• Били сте и универзитетски
предавач, а верујем да сте  и током
хируршке праксе имали доста младих
колега којима сте били ментор. Који
су Ваши ментори?

Мој је ментор академик
медицинских наука
професор др Владимир
Флутуре. Недавно смо се
срели на једној нашој
прослави за крај године и
присетили смо се тих
времена када сам ја био на
почетку своје каријере. Све што
знам о хирургији научио сам од њега.
Ценим га јер је он маестро, мој
маестро. А људи кажу да ја данас
добро радим свој посао.

• Важите за једног од најбољих
хирурга Темишвара. Доказано
постоје многи људи који Вама
дугују живот. Ипак, да ли је било
случајева када сте људски и
професионално осетили да сте
немоћни, да постоји граница у тој
Вашој свакодневној борби између
живота и смрти?

 Ако бих се нашалио на свој
рачун, људи ми се на улици
обраћају, захваљују, а ја их не
препознајем, јер ја када
оперишем потпуно се
искључим од свих осталих
детаља. Интересује ме само

операција и трезвено је сагледавам. Имам
на хиљаде пацијената. Не могу себи да
дозволим да будем сентименталан, јер су
одлуке виталне. Оне су та граница између
смрти и живота, и та је граница понекад
веома танка. Ипак и хирург је човек. Има и
случајева када независно од твог труда и
спреме, не можеш човеку да помогнеш јер је
дошао прекасно. Нажалост код нас, у
Румунији, не постоји култура превенције
болести. Наши су људи навикли да код
лекара дођу само кад је густо, кад имају
велике болове и баш се мора, иначе се
лече одокативно, по комшијским саветима,
или сопственом нахођењу, најчешће таквим
понашањем штету наносећи сами себи.

• Ћерка Вам је изабрала исто лекарски
позив. Да ли Вам значи та њена опција?

Да, њој је 28 година. Она је породични
лекар и већ је завршила трећу годину
специјализације у Барселони, где
намерава да се и запосли, односно
да остане и ради у Шпанији. То је

био њен избор.

• Као сав остали свет и
хирург треба некако да
напуни своје батерије. Шта
радите када нисте на
послу? Шта Вас усрећује?

Моја професија делује на
мене, тако да ми је
релаксација потребна. Волим

музику. Ми смо у породици сви
везани за музику. Волим и
народну српску музику, али и
класичну и, што да не, и рок
музику. Недавно сам у Букурешту
био на концерту AC/DC. Мој
пријатељ Тиби Попа је имао
недавно концерт за виолину –
Брамса. Одличан концерт. Кад је
у Темишвару био концерт Звонка
Богдана баш сам уживао. Волим
да се опустим уз добру музику и
лепо друштво.

• На крају смо још једне
године. Шта желите за себе и
себи драге људе?

Здравља! Свима, па и себи желим
здравља.

Љубинка Перинац Станков
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Последњи дани комунизма у Румунији
били су врло бурни. Режим се није дао
сменити мирним путем, тако да је
примопредаја власти извршена након
народне побуне и масовног крвопролића.
Међу онима који су изашли на улице у
Темишвару било је и доста Срба, а сходно
новим друштвеним токовима, неки од лидера
српске заједнице одлучили су да се
организују и оснују удружење које ће
заступати интересе читаве мањине.

Пре саме Нове године, на дан 29.
децембра 1989, био је одржан у канцеларији
протојереја ставрофора Владимира
Марковића, архијерејског заменика, у
Владичанском двору у Темишвару,
конститутивни састанак Демократског
фронта Срба и Хрвата у Румунији. Сходно
информацијама које је касније у својим
књигама објавио Љубомир Степанов, после
разматрања опште ситуације у Темишвару и
целој земљи, било је закључено да су
створени услови за оснивање једне
друштвене организације српског и хрватског
живља, која би се темељила на
демократским основама. Присутни су се

25 ГОДИНА САВЕЗА СРБА У РУМУНИЈИ
усагласили да то буде, за почетак,
Демократски фронт Срба и Хрвата у
Румунији, као привремена форма
организовања имајући у виду да тог тренутка
нису постојале никакве законске одредбе у
вези са таквим организацијама.

На позив иницијативног одбора којег је
сачињавала група ентузијаста, у Клубу
новинара у Темишвару  нашло се на окупу
око стотину локалних Срба, представника
свих друштвених слојева. Већином гласова
била је усвојена одлука да се под називом
Демократски Савез Срба у Румунији оснује
организација чији би циљ био очување
националног идентитета припадника српске
националности. У привремено руководство
Савеза било је изабрано двадесет чланова.

У статуту новонасталог удружења било је,
између осталог, наведено: оживљавање рада
свих културно-уметничких друштава и
формација како у Темишвару, тако и у
насељима где постоји српски живаљ,
очување културне баштине, културно-
историјских и верских споменика, цркава и
манастира, истраживање српске прошлости
на овим просторима, промовисање

NA[A TEMA
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аутентичног књижевног стваралаштва на
матерњем језику, распрострањење
изучавања матерњег језика, унапређење
штампе на српском језику, обнављање
задужбинарства, успостављање веза са
матицом и заузимање за конкретно
решавање разних специфичних проблема за
српску
заједницу.
Статут је
током
времена био
неколико
пута
допуњен и
прилагођен,
као и име
удружења.
Демократски
Савез Срба
и Караше-
вака у Ру-
мунији је
1997. коначно променио име у Савез Срба у
Румунији, јер су Хрвати у међувремену (и
под утицајем ратних дејстава у бившој
Југославији) основали сопствено удружење.

Године су прошле, а ССР је стасао у
гласноговорника српске заједнице на овим
просторима. Наравно, било је током година
и негативних
реакција
појединаца,
али је у
суштини
Савез успео
да током
година сачува
на окупу
српску
мањину.
Парадоксално,
српски живаљ
је почео да
се бројчано
смањује
после пада
комунизма. У многим селима где су Срби
некад сачињавали већину, сада их има све
мање и мање.

Било како било, Савез покушава да и

NA[A TEMA

даље сачува идентитет и језик српске
заједнице у Румунији. Неколико дана пре
Светог Николе, славе ССР, у ресторану
„Лојд“ је у суботу, 13. децембра, био
организован свечани пријем за све чланове
и пријатеље Савеза. Уводна реч је припала
председнику Огњану Крстићу, који је истакао

да је
превасходни
циљ
организације
којом управља
очување
националног
идентитета
Срба у
Румунији.
Присутнима
се у име
конзулата
Републике
Србије
обратио и

генерални конзул Лазар Манојловић, рекавши
да је 2014. година била врло успешна.
„Недавно смо, у сарадњи са Савезом Срба
у Румунији, отворили три нова гранична
прелаза, што нам отвара пут и простор за
нову сарадњу, како на економском, тако и
на културном плану. Такође, заједно смо се

заложили да
пружимо
помоћ Србији
након
трагедије која
је задесила
приликом
поплава у
јуну месецу“,
рекао је
Његова
екселенција.
Реч је на
крају припала
и посланику
Славомиру
Гвозденовићу,

који је поздравивши све пријатеље и госте
закључио: „Нема нам другог пута сем једног
– заједно!“

Горан Мракић
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Руководећи савет ССР одржао је прошле
суботе, 13. децембра, с почетком у 11.30
часова у сали Српске гимназије „Доситеј
Обрадовић“ седницу на којој је разматрано
усвајање пристиглих позива за акције за
месец  јануар 2015. године. Уз чланове
Руководећег савета седници су
присуствовали и председници месних
организација ССР.

После изгласавања дневног реда,
Златиборка Марков прочитала је  следеће
предлоге активности за јануар месец:
Прослава Бадњидана у Савезу Срба у
Румунији, Банатска прела у Банатском
Карађорђеву, Богојављење на Нери у
Соколовцу, Светосавске прославе у
Темишвару, Араду, Решици, Старој Молдави,
Семиклушу и Букурешту.  Предлози су
једногласно усвојени.

 Свечани тренутак радне седнице
поводом 25 година од оснивања Савеза
отворио је председник Огњан Крстић и
између осталог рекао: „Двадесет и пет
година није мала ствар, али је и време за
билансе. Остали смо јединствени, то је
можда и највећи добитак Савеза, али то
није довољно. Само то јединство неће нас
очувати. Времена се мењају, некад нас је
било 28.000, данас нас је много мање.
Интерес српске заједнице треба да буде

СВЕЧАНА СЕДНИЦА РУКОВОДЕЋЕГ
САВЕТА ССР

примат у овом тренутку. То зависи од свих
вас. У то име треба да делује сваки у свом
месту где ради и живи. Требамо бити мудри
и паметни да не изгубимо оно што смо већ
створили. Та наша будућност је заједничка,
а на нама је да нађемо ту меру па да се за
25 година видимо са уверењем да смо
учинили све да бисмо се што дуже
одржали“.

За говорницом у сали Српске гимназије
„Доситеј Обрадовић“ ређали су се
говорници. Тако је Борислав Велимировић,
потпредседник ССР и председник МО ССР
у Букурешту, изразио жаљење што на
свечаној седници поводом 25. годишњице
Савеза Срба у Румунији нема представника
Српске православне цркве и представника
матице. Б. Велимировић је затражио и минут
ћутања за све оне који су уградили своје
животе у Савез Срба у Румунији, а који
више нису међу нама.

После одржаног минута ћутања,
председник МО ССР у Букурешту је скренуо
присутнима пажњу на велику одговорност
свих чланова организације за 25 година које
су пред нама.

За говорницу је затим изашао правник
Милорад Илић који је присутнима наговестио
да, иако у сали нема свештеника, он на
сваком заседању ССР, па и на овом,
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представља Српску православну епархију
темишварску.

О духу јединства, за који се треба
залагати чак иако нису сви чланови
истомишљеници, говорио је Славомир
Гвозденовић, јер „сви смо део истог рода“.

Дејан Попов, председник темишварске
месне организације ССР, искористио је
прилику да именује Весну Степанов за
вршиоца дужности Организације младих
Срба ССР, пошто се са дужности повукао.

Он је уједно изразио задовољство због
високог квалитета појединих акција ССР,
нарочито када су у питању недавно одржани

Огњан Крстић Борислав Велимировић Милорад Илић

Славомир Гвозденовић Дејан Попов Душан Попов

Дани културе.
На крају је Душан Попов закључио

речима: „Пре четврт века било је и лутања и
аматеризма. Данас смо бар у неким
сегментима стигли до професионализма.

Не можемо сви бити једноумни да бисмо
гледали само у једном правцу, али је важно
да на крају, како наш народ каже, војска
пређе преко.“

На крају свечане радне седнице, сви су
се присутни придружили осталим званицама
на коктелу поводом 25. годишњице Савеза
Срба у Румунији.

Љубинка Перинац Станков
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 Понекад, ни сам себе не могу да
препознам. Као да сам најобичнији,
неваспитани клинац коме и најмања жеља
мора да се испуни. По сваку цену. А још кад
је риба у питању! Свежа. Дунавска. Умем, у
таквим тренуцима, да пређем, уздуж и
попреко, неколико наших села: Дивић,
Белобрешку, Српску Пожежену, Стару
Молдаву, док не пронађем оно што желим.
Овога пута, покушавам прво у Старој
Молдави. И док идем за Влашки Крај, све
премишљам да ли ћу неко сомче до 2кг или
деверигу масну од 2кг навише или... Да ли
ћу само роштиљ или и чорбу од рибе или
пијаног шарана... Да ли ћу после тога (а и
пре, па и за време) чашу белог, домаћег...
Из премишљања ме тргне глас једног
Старомолдавца. Пред отвореном капијом,
Стеван Симић, главом. И брадом. Проседом.
Зајапурен. „Правим чварке’’ - смешка се.
Пола сокака мирише на фришку, тек
истопљену маст. О овоме, о ономе, из приче
у причу, изгубио сам читава три сата и
готово заборавио на рибу...

Још одмалена, Стева, како га
Старомолдавци зову, заволео је старе

„ПОСЛЕДЊИ JЕ ТРЕНУТАК!’’
ствари, старудије. „Ко деца, шорали смо
сокаком и делове муниције преостале од
рата, иако смо знали да од тога можемо да
пострадамо.’’

Рођен 1955., прва четири разреда похађа
у родном селу, на српском, код учитељице
Живке Лазаревић, док пети-осми, такође на
српском језику, учи у Новој Молдави. Након
гимназије и одслужења војног рока, одлази у
Галац и уписује Вишу школу за пловидбу
Дунавом. Још од оног времена, као прави
морнар, носи и браду. Пуних петнаест
година, после школовања, ради као „други
капетан’’. Како на путничким, тако и на
теретним бродовима, пловећи, углавном, од
Молдаве до Оршаве, али „пловио сам и
целим делом румунског Дунава, све до
Сулине’’, поносан је Стева. Има сина Шацу
и ћерку Силвану.

Променом режима 1989., мења се и његов
живот. Напушта бродарење и отвара, 1990.,
радњу. Дућан. „Милош Обилић’’ отворен је и
дан-данас.  На једном зиду је окачена мапа
и на њој обележена места и крајеви којима
је пропутовао Свети Сава.

Сакупљајући од малих ногу разне
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старине, накупио је Стева толико тога „да
би и један камион био мало да се све ово
потовари”. Има књига, фотографија,
разгледница, докумената, свега онога што је,
током година, пронашао, ишчепркао, добио,
купио, замењивао, а што је везано за Стару
Молдаву и Старомолдавце. Па и околна
места.

Почетком осамдесетих, власти су му
конфисковале део сакупљеног. У жељи да
све поврати стигао је, у Букурешту, код
Никите Станескуа, великог румунског
песника и пријатеља Срба. „Примио ме је у
свом стану, иако
већ оболео. И он
је био
колекционар. Није
могао да ми
помогне, и њему
су власти, поверио
ми се, одузеле
стари новац. За
утеху, поклонио ми
је књигу, на
српском, са својим
потписом, ону коју
је објавио у
Београду.
Испричао ми је
Никита и шта је препатио, за време рата, на
операцији слепог црева. Он, везан, на столу,
око њега лекари послују, кад... Изнад града,
зачују се авиони. Бомбардовање! Лекари
оставе пацијента онако везаног и побегну у
склоништа. Вратили су се тек кад је
бомбардовање престало’’, тврди Стева.

Разгледамо фотографије, има их још из
Великог рата, на некима село и војници,
мештани у униформи.. Једну  чак из
Балканских ратова, из 1912. Види се
некаква жена, медицинска сестра. „То је
Швабица која је живела у Старој Молдави.
Вратила се из рата жива и здрава, али се,
касније, иселила одавде’’. На једној
разгледници, из 1900., осликан је центар
села, на другима Дунав, приобаље и места
од Базјаша до Оршаве. На литографији, с
почетка деветнаестог века, види се Острво
крај Старе Молдаве, део села, а преко
Дунава, тврђава код Голупца. На копији

једног документа из Стамбола, из 1559.,
помиње се да је, у Старој  Молдави,
отпочела са радом и ковница новца.
Такође, на копији мапе с почетка прошлога
века, види се старомолдавска Јаруга и на
њој девет воденица. Ту су и књиге.
Монографије, буквари, мемоари, албуми и
чега све нема... “Руководитељ к` повраћању
изгубљеног здравља’’ из 1840. Изнећемо
само неке од назива оних болести које су
се, још у оно време, лечиле, дакако, и
препорукама из оваквих приручника. У
„Содержанију ствариј’’ пише: „беле жигерице

запалени,
бешичник, бледоћа,
бол бута севајући,
бабулбице,
ветрови, внезалне
несреће, време
женско (излишно и
неуредно), глава
крастава, глад
ненаситима, глисте,
грбе (кости криве),
громом ударени,
дрека дечија,
ектика, жиле модре
по ногама, камен
мокраћни, кашаљ

(зацењујући, крвави, стари), кокошињак,
лудило, љутина, мошница бол, сува болест”
и многе друге...

Последњих шест-седам година, Стева не
пропушта ниједан Београдски сајам књига:
„На Сајам идем тек последњег дана. Књиге
су онда најјефтиније’’, признаје.

„Жеља ми је да објавим монографију о
родном селу, али како нисам вичан писању,
волео би‘ да могу да нађем некога,
заинтересованог, да ми у томе помогне... Ја
би‘ му доставио грађу, а он да напише”,
износи Стева своју велику муку. „А поручио
би‘ свим, нашим Србима, да оно старо,
вредно што имају, што пронађу, не бацају. Да
сачувају. Стари умиру, млади су
незаинтересовани, нестајемо, жалос‘ би било
да се све ово заборави. Последњи је
тренутак!“

              Предраг Деспотовић



14 br. 1295-1296/19.12.2014.

DOGA\AJ

Наши најмлађи Мехалчани, полазници
српскoг одсека Забавишта „Карла Пелц”,
припремили су и ове године, као и прошлих,
пред почетак зимског распуста и уочи
зимских празника, врло лепу приредбу за
своје најмилије коју су назвали „Мир Божији,
Христос се роди!“.

Прошлог петка, 12. децембра, у
поподневним часовима у темишварском
забавишту окупили су се родитељи
полазника ове предшколске установе, баке и
деке, браћа и сестре како би присуствовали
представи приређеној за крај године.
Васпитачице Војислава Кека Ројков и
Косана Нина Галеaнку осмислиле су
интересантан и разноврстан  програм у који
су укључиле све полазнике српског одсека.
Девојчице и дечаци: Марко, Снежана,
Дарија, Дејан, Младена, други Дејан, Весна,
Харис, Карина, Марко, Дарија, Тања, Матео,
друга Тања, Немања, Надија, Бјанка, Тијана
рецитовали су, певали и играли пред
препуном учионицом и приказали само мали
део од онога што су их током ове године
научиле њихове омиљене васпитачице Кека
и Нина. И наравно добили су велики и
заслужени аплауз за свој труд и залагање
после сваке изведене тачке. Уследио је део
програма препун дечјих празничних

БОЖИЋНА РАДОСТ МАЛИХ МЕХАЛЧАНА
рецитација, а затим и најпознатијих и свима
нама драгих дечјих песама о предстојећим
зимским празницима: Звончићи, Падај, падај
снежићу, Зима, зима е па шта је, Преко
брда, преко брега, Божић, Божић, благи дан
и на овај начин наша деца су свима
пожелела да сретно и у љубави проведу
предстојеће новогодишње и Божићне
празнике уз много здравља, среће и
весеља.

Након кратке паузе, малишани су се
појавили пред публику обучени у српске
банаћанске народне ношње и одиграли једно
коло, чиме је завршена овогодишња
приредба уз велики аплауз публике. Пошто
су сви полазници нашег забавишта током
целе године били послушни и вредни,
председник Месне организације Савеза
Срба – Темишвар, Дејан Попов, обрадовао
је малишане и улепшао им дан поклон -
пакетићима и честиткама које је обезбедио
Савез Срба у Румунији. А Божић Бата им је
по обичају оставио поклон-пакетиће са
много слаткиша, које су им уручиле
васпитачице, а свака породица је на дар
добила колач и саксију проклијалог жита да
понесе свом дому.

Горан Гога Пантин
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ПУТОВАЊА У СВЕТ МУЗИКЕ
И БОЖИЋНИХ КОЛЕДА

Incanto Quartetto, са виолинисткињом
Надом Петров је у четвртак 18. децембра
оджао концерт „Путовања у свет музике и
божићних коледа” у Мултифункционалној
сали Тимишког жупанијског савета.

Водитељ вечери био је Кристијан Рудик,
мецосопран Габријела Варвари, баритон Дан
Патака, а међу гостима био је и Дечји хор
Музеја Баната Voces Castelli. Љ.П.С.

ДАН НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
У седишту Румунске националне комисије

за УНЕСКО у Букурешту је прослављен 10.
децембра ове године Дан националних
мањина. О значају овог дана говорила је
Енико Лацико Каталин, државни секретар и
шеф Департмана за међуетничке односе.

Савез Срба у Румунији представио је на
свечаности Стева Лепојев секретар МО ССР
у Букурешту. Истог дана је у Букурешту
обележен и Дан посвећен људским правима,
а поводом 300. годишњице од издања
„Дескрипцио Молдавије“ Димитрија
Кантемира уприличена је и изложба
„Кантемир“. Љ.П.С.

ПРИЗНАЊЕ СА КОСОВА
На својој последњој скупштини Књижевно

друштво Косова и Метохије примило је своје
нове чланове.

Такође је за посебне заслуге у Књижевно
друштво КиМ примљено и шест угледних
писаца. То су Добрица Ерић, Иља Числов
(Русија), Славомир Гвозденовић и Ђорђе
Вултуреску (Румунија), Милица Бакрач (Црна
Гора) и Даница Додић (Француска).

Румунски песник и издавач Ђорђе
Вултуреску годинама је био и остао
пријатељ Срба, редовно промовишући на
румунском језику српску књижевност са свих
српских простора.

Славомир Гвозденовић је редовни учесник
најзначајнијих књижевних догађања на
Косову и Метохији од 1990. године до данас.
Косову је посветио значајан део своје
поезије. Напоменули бисмо само књигу
Колико Косова у мени, за коју је аутор
добио и књижевну награду КД КиМ
„Песничко успеније“, а која је доживела у

Темишвару два издања и која ће се у
трећем допуњеном издању појавити наредне
године у Косовској Митровици. Г.С.

ИЗ ПОСЛАНИЧКЕ
АКТИВНОСТИ

Како сазнајемо од посланика Славомира
Гвозденовића, мањински ће посланици буџет
Владе Румуније за наредну годину подржати.
У недељу је предвиђено гласање, а буџет у
ставци за националне мањине предвиђа 7%
већу суму за субвенције специфичних
активности националних мањина и њихових
кровних организација.

Иначе, на комисији за културу, уметност и
средства јавног информисања, чији је
потпредседник Славомир Гвозденовић, свој
глас је условио враћањем једног уредничког
места српској емисији Радио Темишвара.

Реконструисана Влада добила је у
понедељак и подршку 18 мањинских
посланика, који очекују да предлози и
пројекти који су у име националних мањина
прослеђени Влади, буду испоштовани 2015.
Љ.П.С.

ХОР САБОРНЕ ЦРКВЕ
У ТЕМИШВАРСКОЈ
ФИЛХАРМОНИЈИ

Хор Српске саборне цркве у Темишвару
под управом проф. Јоце Бугарског
учествовао је у уторак, 16. децембра 2014,
на 21. издању фестивала „Дани духовне
музике“, у дворани „Капитол“ Темишварске
филхармоније. Хор је приказао прегршт
божићних композиција српских и страних
аутора, а као солиста наступио је Миодраг
Попов. Д.П.

БОЖИЋНИ КОНЦЕРТ
У САБОРНОЈ ЦРКВИ

У ТЕМИШВАРУ
У среду, 7. јануара 2015, са почетком у

19.00 часова, у темишварској Српској
саборној цркви биће одржано 11. издање
традиционалног Божићног концерта.
Учествоваће: Женски црквени хор парохије
Темишвар-Фабрика, Хор „Теофора Дачика
Тимисиенсис“ румунске парохије Темишвар-
Дачија и Хор Српске саборне цркве у
Темишвару. Д.П.

OD PETKA DO PETKA
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Припремио протојереј-ставрофор
др Бранислав Станковић

Овај славни светитељ, слављен и данас
по целоме свету, би јединац син у својих
знаменитих и богатих родитеља, Теофана и
Ноне, житеља града Патаре, у Ликији. Као
јединца сина, дарованог им од Бога, они
опет посветише Богу, и тиме дадоше га Богу
као уздарје. Духовном животу научи се свети
Николај код свог стрица Николаја, епископа
патарског, и замонаши се у манастиру Нови
Сион, основаном тим истим стрицем
његовим. По смрти родитеља Николај
раздаде наслеђено имање сиромасима не
задржавајући ништа за себе. Као свештеник
у Патари беше се прочуо својим милосрђем,
мада он брижљиво скриваше своја
милосрдна дела испуњујући реч Господњу:
“Да не зна левица твоја што чини десница
твоја” (Мт 6, 3). Када се предаде самоћи и
безмолвију, смишљајући да тако до смрти
проживи, дође му глас свише: “Николаје,
пођи на подвиг у народ, ако желиш бити од
Мене увенчан”. Одмах потом чудесним
Промислом Божјим би изабран за
архиепископа града Мира у Ликији.
Милостив, мудар, неустрашив, свети Николај
био је прави пастир добри стаду своме. У
време гоњења хришћана под Диоклецијаном
и Максимијаном бачен у тамницу, но и у
тамници поучаваше људе закону Божјем.
Присуствовао Првом васељенском сабору у

Ево светитеља Божјег који непрестано
пише Еванђеље Христово; пише га с неба
непрестано својим чудесима, као што га је
непрестано писао за свога живота на
земљи. Пише га по свој земљи, на свих пет
контитената. Сав испуњен чудесним и
чудотворним Господом, он и живи не друкче
него непрестано чудотворећи. Зато је и
стекао презиме: Чудотворац, уз своје славно
име: Николај. Непрестано живећи Господом
Христом, тим најмилијим чудом свих све-
това: архангелских, ангелских, човечанских,
животињских, биљних, минералних, он је и
сам постао једно од најмилијих чуда
земљине историје, и небеске историје,
уколико је стварају људска бића.

Човекољубље овог свежалостивог
светитеља Божјег је неизмерно, јер је
васцело од човекољубља Јединог

Свети Јустин Ћелијски

НЕБЕСКА ЧУДЕСА СВ. НИКОЛАЈА ЧУДОТВОРЦА
Човекољупца. Зато су и чудеса његова
неизмерна, и безбројна. Од њих ваља
споменути бар неколико, да бисмо се у
данима и ноћима невоља наших и мука
наших пренули, и кренули, и полетели к
њему молитвом, вапајем, уздахом, сузом,
јецајем. А он, бескрајно човекољубив и
потресно жалостив, сажалиће се на нас,
притећи ће нам брзо у помоћ, избавиће нас,
из чељусти наших немани, ма какве биле, и
ма од куда биле. Не сумњај у то, само
веруј! Јер је истина Свеистинитога ово: “Све
је могуће ономе који верује”. А на првом
месту светом љубимцу Христовом, великом
Николају Чудотворцу, који је сав од
Богочовечанске свемоћне вере Христове:
сав душом, сав срцем, сав умом, сав свим
бићем својим, свим животом својим, свом
вечношћу својом.

Свети Николај Српски

СВЕТИ НИКОЛАJ ЧУДОТВОРАЦ,
АРХИЕПИСКОП МИРЛИКИJСКИ

Никеји, и, из велике ревности према истини,
ударио руком јеретика Арија. Због тога дела
би уклоњен са Сабора и од архијерејске
службе све док се неколицини првих
архијереја на Сабору не јави сам Господ
Христос и Пресвета Богородица и не
објавише Своје благоволење према Николају.
Заштитник истине Божје овај дивни
светитељ био је вазда и одважан заштитник
правде међу људима. У два маха спасао је
по три човека од незаслужене смртне казне.
Милостив, истинит, правдољубив, он је
ходио међу људима као ангел Божји. Још за
живота његова људи су га сматрали
светитељем и призивали га у помоћ у
мукама и бедама; и он се јављао, у сну и
на јави, онима који су га призивали,
подједнако лако и брзо наблизу и надалеко,
и помагао. Од његовог лица сијала је
светлост као од лица Мојсијева, и он је
самом својом појавом доносио утеху, тишину
и добру вољу међу људе. У старости
поболе мало и упокоји се у Господу,
многотрудан и многоплодан, да се вечно
весели у Царству небеском продужујући да
чудесима на земљи помаже вернима и
прославља Бога свога. Упокојио се 6.
децембра 343. године (в. 9. мај).
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САТИРА

И ова новогодишња ноћ показала је да је за
срећу потребно двоје.
Мушкарац и чаша.

Бојан Љубеновић
*

Диктаторовој деци слободно можеш да
псујеш мајку.
Само им оца не дирај!

*
Поштеним политичарима није место у влади.
Они би само ометали остале док раде!

*

Мене нико не може да подмити.
Ко успе, ја ћу да га частим!

*
Само на муци се познају јунаци.
После тога их је тешко идентификовати!

*
Направили смо систем вредности у којем је
народ испред вође.
Он је број један, а ми смо нула!

*
Мене нико не може да купи.
Ја сам бесплатан примерак!

*
На неким нашим факултетима студенти не
губе године, већ само дане!

*
По мирису који долази из кухиње, може се
закључити да ће ово бити незаборавно
књижевно вече!

*

Тешко да Србија може брзо да оздрави.
Мало једе...

*
Батине су једини лек који се увек узима на
силу!

*
Американци најављују смак света.
Биће то прави спектакл!

*
Пијемо ракију.
Себи за душу.

*
Чист образ је у данашње време чист луксуз.
Зато га многи и немају!

Они који заврше уличну школу, најбрже нађу
посао у струци!

*
У нашем куплерају не могу да раде курве.
Само поштене жене!

*
Свиња је овци на трпези нелојална
конкуренција!

*
Србин никад не би пуцао на Србина да није
толико емотиван.
Чим види брата, рука сама крене...

*
Ако од мене купите оба бубрега, срце и
јетру добијате гратис!

*
Наши политичари преко ноћи завршавају
факултете и докторате.
Неће ваљда преко дана, па да их неко види!?

Нинус Несторовић

АФОРИЗМИ

Бојан Богдановић
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Срамота је умрети од глади.
Свет ће помислити да немамо шта да једемо.

*
У земљи у којој нема демократије, нема ни
оралног секса!
Људи се плаше уста да отворе.

*
Сањамо да живимо у нормалној држави.
Зато се не будимо.

*
Па шта ако је министар купио диплому?!
Важно је да је није украо.

*
Сиротиња мора научити да пева.
Да јој бадава не свирају црева.

*
Наша је влада све јача и јача.
Нема тог кредита који не може да подигне!

*
А има и филмова где је главни јунак слепац.
Такав је наш филм!

*
Бадава је ђаво дошао по своје!
Све нам је под хипотеком, а и кредите још
нисмо отплатили.

*
Новинари су седма сила.
Прва шест места заузима влада.

*
Прислушкују и глувонеме!
У мојој се земљи ништа не препушта случају.

*
Гробове морамо смањити.
Мртви су почели да се окрећу у гробовима.

*
Власт која не зна да краде је безидејна.
А ми не волимо да нас воде безидејни!

*
У мојој земљи никада није било диносауруса.
Још се од тада знало да ту нема услова за
живот!

*
За незадовољни народ избори су као
егзорцизам.
Шанса да истерају ђаволе.

Васил Толевски

Ко лаже, тај и краде. На њега пада цијела
организација посла.

*
Да ли се револуција која једе своју ђецу
лишава родитељског права?

*
Он има одличну политичку орјентацију. Зна
да је увијек тамо гђе су паре.

*
Косово је најскупља српска реч. Албанцима
једва да је остало пара за Метохију.

*
Наши саговорници су у најзанимљивијем
тренутку напустили дискусију. Када је оружје
проговорило.

*
Наш брод већ годинама успјешно плови, јер
копна нема нигђе на видику.

*
Брине ме што живим у глобалном селу, јер
су села у изумирању.

*
Демонстранти би се након реакције полиције
полако разишли, али сила маси даје убрзање.

*
Не само да се оптужени успјешно брани са
слободе, него је прешао и у офанзиву.

*
Ако овђе нема истине, то значи да су је
медији већ пренијели.

*
Вођа је бесмртан, јер се смрт увијек догађа
неком другом.

*
Ишли смо у Африку да садимо паприку јер
су наше њиве запарложене.

*
Моје рођење је бурно прослављено. Пуцало
се у цијелој Југославији.

*
Не можемо тек тако да се разбјежимо на све
стране. Неко мора да координира акцијом.

*
Устајте презрени на свијету, сви сужњи које
мори глад! Востани Сербие!

*
Никада се нећемо пробудити из овог кошмара
јер је сан веома здрав за организам.

*
Бојан Рајевић

САТИРА
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НИЈЕ ТЕШКО БИТИ
ФИН

Ајде Србине, сељаку
сам ископај себи раку
не тражи у свему длаку
и убризгај хероин.
Уживај у вечном мраку
заглављен у ћорсокаку
- није тешко бити фин.

Ајде стоко, баци жваку
ниси овде на бувљаку
на планини ил‘ сокаку

барем једном буди „ин“!
Испливај из свог плићака
скини кожух народњака
- није тешко бити фин.

И зајеби бре ту шљиву
село, пашњаке и њиву
дођи пробај нашу гљиву
или барем мескалин.
Пусти своју Дрину криву
дођи, окуси готиву,
- није тешко бити фин.

Дођи чобане, будало,
баци своје старо рало
заборави све остало,
и дубоко удахни плин!
Јебеш ајвар и пшеницу
кајмак, проју, гибаницу
- није тешко бити фин.

И објасни своме сину
да кулира отаџбину

САТИРА
да запали у туђину
да постане добар син.
Нека гине по Ирану,
Сирији, Авганистану
- није тешко бити фин.

Горан Мракић

ШТА ЋЕ ГЛАВИ
ДУГЕ МИСЛИ

Шта ће глави дуге мисли
Вијугама да завију
Да издуже кратке речи

Реченице да
повију
Да се никад не
изусте
За врх језика да
се држе
Да се језик
неуморни
Док палаца брзо,
брже
Од умора сломи.

Шта ће глави дуге мисли
У ушима да зазује
Да се из те такве главе
И без приче нешто чује
Да се због њих не препозна
Ко говори, а ко ћути
Да се због њих не разуме
Ко не уме, а ко уме
Прозборити.

Шта ће глави дуге мисли
Што у торби, што на врату
Да за вратом увек има
Омчу, нож, кравату.
Да се стално пресабира
Колика је вредност њена
Да у своме неком свету
Буде стално замишљена
Ко је шиша.

Владица Миленковић

ЕПИЛОГ
ДА ТИТО ЧУДОМ УСТАНЕ,

КУНЕМ ВАМ СЕ БОГОМ,
СВЕ БИ СРПСКЕ
ПРОБЛЕМЕ
РЕШИО (С) ЈЕДНОМ
НОГОМ!

Раде Јовановић

КАФАНА
Ако као подстанар живиш,
а хоћеш да дођеш до стана
не смеш никога да шљивиш,
већ правац стамбено -
Кафана!

Не волиш новине и вести,
а желиш знати шта се збило
тог дана,
отиђи у прес центар (где
ћеш пити и јести),
храм информација по имену
Кафана.

Треба ти диплома високе
школе
и завршена два језика
страна?
Немој да те зато слепе очи
боле
пођи у свеучилиште звано
Кафана.

Да уновчиш чекове без
покрића
брзином и лакоћом пљеска
два длана,
скокни до места где има
хране и пића,
светска банка, зову је
Кафана.

Ако у пустињи (где нема
влажности)
пожелиш да саградиш
огромну брану,
пројекат ће бити од државне
важности,
ако одговорне одведеш у
Кафану.

Дејан Димитријевић Мита
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НОВОГОДИШЊА
Деда Мраз је зазвонио на прва врата те

чудне земље.
Отворио је домаћин и одмах се одушевио.
- Ооо, каква част! Дошао нам Деда Мраз!

Па то је прекрасно! Фантастично! Предивно!
Незаборавно!

Не може се рећи да Деда Мразу није
ласкао тако срдачан дочек.

- Ех, наравно да сам дошао, ја долазим
сваке године... - покушао је да амортизује
егзалтацију.

- Ооо, дивни, добри човече! Добротвору и
душебрижниче! Оче наш који си... - човек је
прекинуо тираду и пољубио Деда Мраза у
руку.

- Ви сте заиста пажљиви, али  нема
потребе ...

Човек је у међувремену клекнуо и обгрлио
га око ногу.

- Ооо, хвала предобри, честити и
племенити ...

Деда Мраз је већ осећао извесну
непријатност.

- Господине, ја само радим свој посао ...

САТИРА
Човек је изненада устао и дрхтавом руком

пред Деда Мраза расапростро неке папире.
- Ооо, добротворе наш, можеш ли да нам

даш аутограме!? Ево, овде потпиши за
малог Ацику! Он те просто обожава!

Деда Мраз је расположено потписао.
- А овде потпиши за малог Ђолета, срце

татино! Како ће да се обрадује!
Деда Мраз је ведро потписивао  папире.
- Овде за мене, па за моју супругу, она је

луда за Вама!
Кад је испотписивао све понуђене папире,

Деда Мраз је приступио свом главном
задатку.

- Реците ми господине, шта бисте желели
на поклон за децу ?

Човек се чудно смешкао.
- Ма све што нам треба сами ћемо

купити, буразере! Ти би, евентуално,  могао
само да ми кажеш свој матични број и број
личне карте. Толико се тражи од жиранта за
кредит ...

Слободан Симић

Никола Драгаш
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Прође још једна, по свему судеђи, врло
чудна година. Морате признати, није вам
било свеједно док су се Руси и Американци
попреко гледали изнад ваших глава. Ако то
буду и даље чинили, ко зна како ће се
прича завршити. У
Румунији се,
избирањем Клауса
Јоханиса за
функцију
председника,
догодило мало
политичко чудо,
јер су малтене
сви очекивали
победу Виктора
Понте. Но, страх
од духова
прошлости је
изгледа превагнуо
и мобилисао
добар део
омладине, која је
задужила
поверењем
трансилванијског
Саксонца. Неки
гледају са надом,
а други са
неповерењем,
пораст утицаја
Берлина и фрау
Меркел на
брдовитом
Балкану ...

Што се Србије
тиче, она би хтела
и са Русијом и са Европском унијом. Другим
речима, под прозоре Бриселу, с Косовом на
грбачи. То међутим, неће да може, што би
рек`о Срећко Шојић. Иако би политичари
желели да слушају „Оду радости“ у
извођењу Хора Црвене армије, указало им
се да је сценарио неизводљив. Српски
народ је пре две деценије био жедан
демократије, али је на крају попио само
санкције и ембарго. И знајући да камен

2014, РАТ И МИР
спотицања у српско-албанским односима
најчешће заврши у излогу неке провинцијске
пекаре, бурек и баклава ће у народном
говору попримити сасвим нова значења.
Црна птица са шиптарске заставе се

отелотворила у
дрон, који је, за
дивно чудо, успео
да прекине
фудбалску
утакмицу Србија –
Албанија, а орлове,
по свему судећи,
лиши још једног
Европског
првенства. Можда
је и то врста
борбе против
глобализације, да
се наши не
квалификују више
на ниједан
финални турнир.

Било како било,
људи се спремају
за надолазеће
празнике.
Просечан српски
верник, који има
чешћих контаката
са манастирком
него са
манастиром, једва
чека да прионе на
чварке, кобасице,
шварглу, сарме и
пихтије. Физичар

јапанског порекла Мичио Каку је недавно
рекао да ће наша генерација, посредством
интернета, енглеског језика, модерне музике
и технологије бити сведок настајања
првостепене глобалне цивилизације. Неки се
томе радују, а неки се плаше. Ми ћемо бити
срећни чак и ако останемо под једном
шљивом. Како зашто? Бићемо једини
легитимни произвођачи шљивовице. На
многаја љета!

Горан Мракић

САТИРА

Никола Драгаш
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ПИТА С АЈВАРОМ
ПОТРЕБНО ЈЕ
500 г кора за питу, 8 кашика ајвара, 300 г

сира, 3 јајета, кесица прашка за пециво, 400
г шампињона, уље, со, бибер

ПРИПРЕМА
Издинстајте шампињоне, а сир умутите са

јајима и у то додајте прашак за пециво. Све
добро промешајте. Прву кору премажите са
две кашике ајвара, преко ставите другу кору,
премажите четвртином масе од сира,
ставите трећу
кору и
распоредите
четвртину
печурака, па
заролајте
савијачу.
Поступак
понављајте док
имате
материјала.
Требало би да
добијете 4
ролата.
Поређајте у
подмазан плех и
пеците око пола
сата на 200 степени док не порумени.

РОЛАТ ОД СИРА
ПОТРЕБНО ЈЕ
300 г качкаваља, 500 г шампињона, 2

троугла топљеног сира, мала главица црног
лука, 2 тврдо кувана јајета, оригано, мало
сувог биљног зачина, уље

ПРИПРЕМА
Гауду спустите у врућу воду и оставите

да омекша, а онда извадите из воде,
ставите на даску и развуците оклагијом у
правоугаону кору дебљине прста. За фил
издинстајте на мало уља ситно исецкан

КОМПЛЕТАН МЕНИ ЗА ПРАЗНИЧНУ ГОЗБУ
Ко може за Божић да одоли печењу, доброј супи и традиционалној торти.

Ако сте љубитељ старих опробаних рецепата, а волите да испробате и нове,
модерне укусе, спремили смо за вас комплетан празнични јеловник

који никог неће оставити равнодушним

црни лук и шампињоне, па зачините
ориганом и зачином од поврћа. Скините с
ватре и умешајте сецкан топљени сир и
кувана јаја. Кору од сира премажите филом,
уролајте и ставите у фрижидер да се стегне.
Пре служења ролат исеците на комаде и
поређајте их на тацну.

ПАЧЈА СУПА С КНЕДЛАМА
ПОТРЕБНО ЈЕ
1 кг пачетине, веза зелени за супу, мања

главица црног
лука, бибер, со
ЗА КНЕДЛЕ 1
јаје, шољица
гриза, кашика
масти, со

ПРИПРЕМА
Зелен и лук

очистите и
сваки корен
пресеците
напола. Месо
патке оперите,
исеците на
комаде и
ставите у
хладну воду

заједно са припремљеним поврћем. Када
супа проври, додајте кашичицу соли и
побиберите по укусу. Смањите температуру
и кувајте полупоклопљено на тихој ватри.
Када месо и поврће потпуно омекшају,
процедите супу. У умућена беланца додајте
пенасто умућену маст са жуманцетом и гриз.
Супу вратите на шпорет и, када проври,
кашичицом спуштајте кнедле. Супа не сме
јако да ври, а ако вам се прва кнедла
распадне, у масу додајте још мало гриза.
Када се кнедле скувају, склоните супу са
шпорета и оставите је да одстоји десетак
минута.

РЕЦЕПТИ
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СВИЊСКИ КАРЕ С ЈАБУКАМА
ПОТРЕБНО ЈЕ
свињски каре од 1,5 кг, 300 г листова

меснате сланине, 2 веће јабуке, 50 г
интегралног кекса, 30 г струганог пармезана,
гранчица жалфије, маслиново уље, со, бибер

ПРИПРЕМА
Пажљиво очистите врхове костију које

вире из кареа и оштрим ножем засеците
каре између сваке кости. Јабуке оперите,
али их немојте љуштити. Исеците их на
четвртине, уклоните семенке и исеците на
танке кришке.
Сваки усек на
кареу посолите и
побиберите, па у
њих убацујте
танке кришке
јабуке. Жалфију
ситно исецкајте,
додајте
издробљен кекс
и стругани
пармезан, па
каре обилно
поспите
припремљеном
мешавином.
Месо обложите
листовима сланине и по жељи увежите
канапом, па ставите у плех у који сте сипали
мало маслиновог уља, около распоредите
листиће жалфије и пеците 60 минута у рерни
загрејаној на 180 степени. Када је месо
напола печено, прекријте га алуминијумском
фолијом и наставите печење.

ПРАЗНИЧНИ КРОМПИР
ПОТРЕБНО ЈЕ
8 већих кромпира, 200 г шампињона, 2

главице црног лука, 2 чена белог лука,
слатка зачинска паприка, 40 г сусама, 3
кашике уља, рузмарин, бибер, ким, со

ПРИПРЕМА
Кромпир ољуштите и оперите, па сваком

одсеците врхове који ће послужити као
поклопац, а средину издубите. На врелом
уљу пропржите исецкан црни лук, у њих
додајте шампињоне исечене на листиће,

изрендану средину кромпира и ким, па
посолите и побиберите. Припремљеном
масом пуните кромпире и поклопите
одсеченим врховима. Поређајте у подмазану
посуду и поспите сецканим белим луком и
зачинском паприком помешаном са сецканим
рузмарином и сусамом. Поклопите посуду и
пеците око 35 минута, а потом склоните
поклопац и запеците да одозго порумени.

ВАСИНА ТОРТА
ПОТРЕБНО ЈЕ
За кору: 6 јаја, 6 кашика шећера, 6 кашика

млевених ораха,
2 кашике
брашна, сок и
кора поморанџе

ЗА ФИЛ: 300
г млевених
ораха, 100 мл
млека, 200 г
маслаца, 2
кашике шећера,
5 ребара
чоколаде за
кување, 4 јајета,
6 кашика
шећера, 1
поморанџа

ПРИПРЕМА
Цела јаја умутите са шећером и додајте

млевене орахе и брашно. Излијте у подмазан
и брашном посут плех и пеците око 20
минута на 200 степени. Печену кору
преврните на тањир и залијте исцеђеним
соком од поморанџе.

Орахе попарите врелим млеком, па
додајте маслац и две кашике шећера.
Мешајте док се све не сједини, па када се
прохлади, сједините са жуманцима која сте
умутили са две кашике шећера, а на крају
додајте отопљену чоколаду и сок и кору
поморанџе.

Филом премажите кору, преко ставите
шлаг или шам од беланаца. За шам мутите
беланца са остатком шећера над паром док
се сав шећер не истопи. Прохлађени шам
ставите преко фила и оставите торту на
хладном.

Горан Гога Пантин

РЕЦЕПТИ
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Енглеска
За Енглезе, Божић није Божић ако се тог

дана на менију не нађе познати Божићни
пудинг, богат, густ, тежак и изузетно сладак.
Традиционално, припрема се пет недеља

пре Божића. Неки врсни кулинари често га
припремају и од шест месеци до чак годину
дана пре да би, како кажу, сазрео и добио
на пуноћи укуса. На дан Божића, овај укусни
пудинг се прелива претходно запаљеним
алкохолом.

Сједињене Америчке Државе
У овој земљи, једнако великој као што је

и сам један континент, Деда Мраз силази
низ оџак носећи прегршт поклона за децу

БОЖИЋНА ТРПЕЗА ШИРОМ СВЕТА
Свака земља је прича за себе, парче планете које се у много чему разликује од

других, многобројних делића. Између осталог и у начину исхране, те самим тим и у
самој прослави Божићних празника и онога што се тих дана налази на породичној

трпези. Код нас Божић не може да прође без печења, а како то раде у другим
државама ...

која су била добра током године која остаје
иза нас. А што се хране тиче, у Белој кући
се тога дана једе такозвани Председнички
колач, рецепт стар вековима, а ову
традицију покренуо је Абрахам Линколн и са
њом се не сусрећемо ни у једној другој
земљи. Колач садржи јаја, путер, суво или
кандирано воће и, оно што је
најинтересантније, латице ружа.

На западу поменуте државе домаћице
куће чувају традицију припремања густог,
јаког пића на бази јаја, обогаћеног румом,
ванилом или мускантним орахом. Пиће се, у
знак добродошлице, припрема за госте који
тог дана долазе у кућу и служи се у малим
стакленим шољицама.

Канада
Традиционалну божићну вечеру у Канади

чине: ћурка са надевом, пире кромпир, сос
од бруснице, поврће, и пудинг од сувог

грожђа за десерт. „Егног“ је пиће на бази
млека, веома популарно за време празника
зато што се меша са алкохолом. Додају му
се углавном бренди, рум или виски.
Традиционалне посластице које се праве
пре Божића су мини колачићи и мале воћне

БОЖИЋ У СВЕТУ
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пите које се носе у посету пријатељу или се
служе на новогодишњим забавама.

Португал
Португал је држава у којој постоји чак 365

различитих рецепата за припремање
бакалара, дакле један рецепт за сваки дан у
години. Вече пред Божић, 24. децембра,

традиција налаже да се на трпези нађе
бакалар са кромпиром и зеленим поврћем.
Такође се припрема и такозвана Маса де
филхос, традиционални слаткиш од теста
који се једе после бакалара.

Дан Божића је дан када се на трпезу
износи месо. Најчешће је у питању кувано
или у рерни припремљено козје или ћуреће
месо. Оброк се завршава сутлијашом
посутим ванилом.

Финска
У Финској су за Божић рибе прве на

тапету када је храна у питању: сиров лосос
или белица, харинга у сосу... Међутим, не
треба изоставити ни сир и кобасице,
основне намирнице становника Финске.

Италија
У Италији, најтрадиционалнији десерт

свакако је Панетоне, мекани, сочни колач
посут комадићима воћа (агруми, суво грожђе,
кандирано воће). Овај укусни колачић најпре
се за Божић јео само у Милану, да би се тек

неколико година касније овај обичај
проширио на читаву Италију.

Аустралија
Већина Аустралијанаца проводи празнике

са породицом, и сви заједно учествују у

спремању новогодишње трпезе. Пошто су
температуре благе, оброци се често

БОЖИЋ У СВЕТУ
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конзумирају на отвореном, то је обично
пикник, или на плажи. Божић је усред лета,
када је већина деце на распусту. Типичан
Божићни мени мора да обухвата разна топла
и хладна меса, плодове мора, тестенине,
салате, као и разне врсте посластица.

Воћни колач, мини колачићи и пудинг од
шљива су обавезне посластице после
вечере. Постоји обичај да се у Божићни
пудинг ставља бадем, и да ће срећа
пратити онога ко га пронађе.

Кенија
Божић у Кенији је синоним за друштвена

окупљања и храну, као и у већем делу
света. Људи углавном остају код куће или
одлазе код рођака или пријатеља. Божићна

вечера обично подразумева рибу или месо.
„Ниама Чома“ је специјалитет од козјег или
говеђег меса, иако се чешће користи козје,
које се сматра већом посластицом. Поврће
и воће су такође обавезни на божићној
трпези.

Шпанија
Шпанци новогодишње славље започињу у

касним вечерњим сатима старе године. Оно
што је специфично код Шпанаца јесте то да
се нова срећа призива уз откуцаје сата
старе године, док сат откуцава, сваки
Шпанац за срећу поједе тачно 12 зрна
грожђа - по једно за сваки месец. У Шпанији
се овај празник слави у великом кругу
породице, храна се једе у касним вечерњим
сатима, и може потрајати. Типичан шпански

мени почиње тапасом или предјелом, онда
следи маратон главних јела где је једно

обавезно са ћуретином. Препоручујемо
жамон Серано, пршуту коју просто морате
пробати, тортиље и турон - посластицу са
бадемима.

Грчка
У Грчкој се прослава поклапа с

прославом светог Василија, једног од
оснивача Грчке православне цркве. Тада се
сервира василопита или торта светог
Василија, у коју се утисне сребрни или
златни новчић. Ко пронађе новчић, биће

посебно срећан у Новој години. На њиховој
трпези наћи ће се пуњена ћуретина, јагње,
супа од јагњетине мајеритса, традиционални
колач финикиа - бисквит умочен у мед.
Богато, као код нас.

БОЖИЋ У СВЕТУ



br. 1295-1296/19.12.2014.XII

УКРШТЕНИЦА



br. 1295-1296/19.12.2014. XIII

УКРШТЕНИЦА
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ЗАНИМЉИВОСТИ

Уколико израчунате, сваки од 27 спратова
„Шератоновог“ хотела и одмаралишта у
кинеском Хижуу коштао би 55 милиона
долара. Са коначном ценом од скоро
милијарду и по долара кошта као и 163
спрата висока Бурџ Калифа.

Хотел још није завршен, али компјутерске
анимације показују како ће изгледати, а
планирана цена је висока баш због свог
чудног облика и невероватно сложеног
начина градње.

Бурџ Калифа је, кад је реч о трошковима
градње, изједначена са „Шератоном“ у Кини,

Грађевине често служе као градски симболи и због тога понекад коштају
баснословну количину новца. Обично је реч о облакодерима, али листа сајта

„Емпорис“ показује и да није само висина пресудни фактор грађевинског
рачуна који ће бити испостављен

Најскупље модерне грађевине на свету

али имајући у виду да је 136 спратова виша,
уредници портала Емпорис доделили су јој
једну позицију више.

Иако милијарду и по долара можда звучи
као много новца, за највишу зграду на свету
то је и те како пристојна цена.

Колико кошта добро опремљена болница
са најмодернијим апаратима и врхунском
инфраструктуром најбоље сведочи
чињеница да су се на листи девет
најскупљих модерних грађевина нашле и две
болнице у Аустралији.

Прва је универзитетска болница “Gold
Coast” , седмоспратна болница која кошта
чак 1,55 милијарди долара.
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Шести на листи је симбол Тајпеја, који је

ове године напунио десет година. До 2010.
године Тајпеј 101 држао је рекорд као
највиша зграда на свету, док му ту титулу
није преузела зграда са осме позиције.

Облакодер је коштао 1,76 милијарди
долара, а трошкови су великим делом били
оправдани јер се грађевина налази у зони
земљотреса и тајфуна, па је на структурна
ојачања потрошено много новца. Близу
деведесетог спрата налази се огроман тег,
који се њише у супротном смеру од зграде
спречавајући да се превише савије.

Лондонски 1,9 милијарди долара вредан
“Shard” je мегапројекат британске
престонице који је дизајнирао познати
архитекта Ренцо Пјано.

Облик и висина зграде нису једини
разлози за цену – темељи су намерно
направљени да буду изузетно масивни како
би се обезбедилa додатна стабилност, а
модерни симбол Лондона направљен је и у
изузетно скупом делу града.

Зграда хотела „Палацо“ у Лас Вегасу
далеко је од највише на свету, али оно што
јој фали у висини надокнађује у употребној
површини.

У њу је уложено више од 1,9 милијарди
евра, а када говоримо о величини, најбоља

илустрација је та да је престигла Пентагон
на листи највећих америчких зграда.

Поново се на листу пробила болница, и
поново је у Аустралији. Упркос чињеници да
је тренутно у изградњи, за пројекат је
одвојена сума од 2,1 милијарду евра!

Због велике површине, бројних болничких
крила и скупоцених апарата “Royal Adelaide
Hospital” постаће следеће године, када буде
завршена, најскупља болница на свету.

Румунски диктатор Николаје Чаушеску
наводно је тражио од својих архитеката да
се угледају на севернокорејске лидере када
су осмишљавали зграду Парламента.

Након уложене три милијарде долара и 13

година мукотрпне градње, изграђена је
највећа зграда државне администрације на
свету.

Најскупља зграда на свету је тек изграђен
светски трговински центар у Њујорку – “One
World Trade”. Њујорк тајмс је недавно
објавио чланак у ком је обелодањена
астрономска цена од 3,9 милијарди долара.

Због великих грешака у процени и градњи,
лоших одлука, неспособности одређених
кадрова, као и огромним, масивним
темељима уграђеним на изузетно тешкој
подлози трошкови су вишеструко увећани
током година градње.
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Летос сам на мору у Хрватској питала да
ли могу да ми спреме Карађорђеву шницлу и
била је сјајна. Једино је у рачуну писало да
је то Загребачки одрезак. Занима ме да ли
је то наш специјалитет, ко га је измислио,
као и шта је то заправо Титово јело и
Његушки стек. НЕВЕНА Радовановић 

Рецепт за Карађорђеву шницлу смислио је
двоструки првак Светских куварских
такмичења Милован Стојановић, познат и
као Мића или Професор, уз још око 200
ђаконија које раније нису постојале на
јеловницима наших ресторана. Карађорђева
шницла настала је 1956. у београдском
ресторану
„Голф” када је
спикерка
Радио
Београда за
руски језик
наручила
Кијевски
котлет. Како је
професор
Мића касније
причао, пошто
није било
састојака за
жељену
наруџбину,
„дрзнуо” се да препоручи нешто боље. У
тренутку је смислио специјалитет с
кајмаком, а када га је Рускиња питала како
се зове, у духу панславизма и посебних
односа Русије и Србије у трену је изговорио:
Карађорђева шницла. Касније се
испоставило да је гошћа била снаха Јосипа
Броза Тита, жена његовог старијег сина
Жарка, да је похвалила кувара уметника и
Мића је почео да кува за Тита. 

Током каријере, како тврди, кувао је
лично за сто осамдесет председника,
краљева и других државника и дипломата. И
данас кад се ужели кувања или га унук

ЊЕГОШ, КАРАЂОРЂЕ И ТИТО У ТАЊИРУ
Матија позове да га нешто научи, дође код
сина у ресторан у Првомајској улици у
Земуну.

С јелом Његушки стек освојио је 1986.
године титулу светског првака, а Титово јело
је настало као резултат склоности
некадашњег председника Југославије према
гурманским укусима. 

А за крај, ево и рецепата набројаних јела:

Карађорђева шницла
У излупану свињску шницлу ставити

кашику кајмака, увити је, уваљати у јаја и
презле и поново јаја, па испржити у фритези.

Његушки
стек

Излупану
јунећу шницлу
напунити са 100
гр старог
црногорског
сира, 80 гр
његушке пршуте
и прстохватом
мајчине
душице.
Преклопити као
књигу и после
печења на стек

ставити куглу старог кајмака, скорупа.

Титово јело
Специјалитет од меса, поврћа и

тестенине, али из, како каже, „поштовања
према председнику Титу”, никад га нигде
није промовисао, а може да се проба једино
у ресторану „Мићина домаћа кујна”.

Мића Стојановић истиче да гостима из
иностранства увек ваља спремати јела с
младим луком, старим белим сиром,
кајмаком, ајваром, бундевом и киселим
купусом које страни кувари ређе користе.

(Политикин забавник)
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ЧЕТВРТИ КАБИНЕТ ВИКТОРА ПОНТЕ
Крај ове године биће ужарен као у некој топионици.

Много тога што није урађено током целе године, треба
урадити ових дана. Пре свега Парламент треба да

усвоји Државни буџет за 2015.Србољуб
Мишковић

Пише:

Од 2012. године владајућа коалиција је
променила четири кабинета (Влада).
Премијер Виктор Понта сматра да је ових
дана „пронашао“ праву формулу за
министарске фотеље. Мађарски демократски
савез (УДМР) је одлучио да напусти Владу и
„повуче“ своје министре у очекивању „бољих
дана“ под окриљем новоизабраног
председника државе Клауса Вернера
Јоханиса. Садашњу владајућу коалицију чине
ПСД, УНПР, КП и ПЛР (Социјал-демократска
партија, Национални савез за прогрес,
Конзервативна партија и Национална партија
реформиста). У Парламенту (Сенат и Дом
посланика), у овом тренутку, коалиција на
власти има још увек солидну већину с
обзиром да је УДМР (бар званично) најавио
да неће „подметнути ногу“ владајућој
коалицији у погледу изгласавања државног
буџета или састава новог кабинета. Као и
увек и мањински посланици (18) ће бити уз
Владу ако им буду „услишени“ захтеви и...
потраживања.

Крај ове године биће ужарен као у некој
топионици. Много тога што није урађено
током целе године, треба урадити ових
дана. Пре свега Парламент треба да усвоји
Државни буџет за 2015. годину, да потврди
„реконструисану“ Владу и тиме упали
„зелено светло“ премијеру Виктору Понти да
настави свој програм у наредне две године,
до нових парламентарних избора. Ако све
буде у реду, имаћемо спокојне зимске
празнике. У супротном...

Минулих дана предложен је и нови састав
кабинета са неколико битних измена у
министарствима. Већина чланова четвртог
кабинета Виктора Понте су већ заузимали
фотеље и минулих месеци, али су им се
прикључили нови министри у
министарствима спољних послова,
дијаспоре, културе, привреде, финансија,
заштите природе, наставе, комуникација итд.
И овај кабинет ће имати повећи број
министара (22) али само једног
вицепремијера (Габријел Опреа), док су
Ливиу Драгнеа и Данијел Константин
одустали од ове функције.

Судећи по броју парламентараца
наклоњених владајућој коалицији, природно
је да нови кабинет буде одобрен на
пленарној седници. Међутим, неће све проћи

без трзавица, примедби и амандмана од
стране опозиције, која још нема снагу да се
озбиљно супротстави ПСД-у и савезницима.
Но, шушка се по парламентарним кулоарима
да су могућа изненађења, будући да су
многи парламентарци владајуће коалиције
назадовољни ставом Виктора Понте и
Ливиуа Драгнее да се не усвоји предлог
нацрта Закона о специјалним пензијама
парламентараца зависно од броја мандата.
Пензије би биле и до 4.000 леја, мимо
редовних пензија стечених на радним
местима пре и после парламентарног
мандата.

Још једно незадовољство чини, у овом
тренутку, јабуку раздора у владајућој
коалицији, а то је улога изабраних
председника жупанијских савета у наредним
мандатима. Ливиу Драгнеа је предложио да
будући председници жупанијских савета не
би требало да имају и административне
функције у погледу располагања буџетским
средствима. Међутим, управо контрола над
финансијским средствима једне жупаније
„стимулише“ политичаре да се кандидују за
ову функцију. У минулим годинама се
испоставило да „координација“ новчаних
средстава „стимулише“ и корупцију, тако да
су ових дана половина председника
жупанија под „лупом“ истражних органа или
су већ иза решетака.

Ако ПСД успешно преброди период до
размеђе двеју година, онда ће преостати
тешка битка са опозицијом која већ
намерава да отпочне силовиту офанзиву чим
прођу празници. Сви очекују са
нестрпљењем шта ће се догодити 21.
децембра када новоизабрани председник
државе преузме мандат од Трајана Басескуа
и положи заклетву у Парламенту. Клаус
Јоханис је минуле дане провео на сунчаној
Флориди, где је сакупљао енергију за
почетак мандата. Шта је све „смислио“
професор физике тих „феријских“ дана,
чућемо већ првих дана из палате Котрочењ.
Не треба изгубити из вида ни могућност да
је неке важне „поуке“ добио и од својих
домаћина, јер, није тако, Америка је колевка
демократије.

Србољуб Мишковић



18 br. 1295-1296/19.12.2014.

OBELE@AVAWA

Темишварска Револуција која је избила
16. децембра 1989. године је засигурно
најважнији историјски догађај у послератној
Румунији. Можемо ли данас, после четврт
века, да са одређене раздаљине подвучемо
црту и донесемо извесне закључке? Мало
вероватно, имајући у виду да су неке ране
још увек свеже, а
диносауруси бившег
система и те како
витални, присутни и
утицајни у друштву.

Данашња омладина је
често незаинтересована
за упознавање и
откривање прошлости.
Сви гледају како да
преживе и зараде за
живот, а многи клинци
нису чак ни били рођени
у време комунизма. Ипак,
поражавајуће је
прочитати на Фејсбуку
коментар пубертетлије
који тврди да је „било
боље пре“. На интернету круже разни
текстови који пропагирају идеју да су у „оно
време сви имали осигурано радно место,
кров над главом и црни хлеб, али и да је
држава успела да измири све стране
дугове“. Помало је нејасна та посмртна
солидарност са државом из које се до пре
25 година бежало главом без обзира, а има
и оних који су ризиковали сопствени живот
само да би стигли на „трули Запад“.
Наравно, неке од оптужби упућених
садашњем политичком поретку су оправдане
и смислене, али ко здрав у глави може
жалити за изолацијом, редовима,
немаштином, безперспективношћу, општим
сивилом и бедом? Шта су обични грађани
имали од тога што је диктатор измирио
спољне дугове? Апсолутно ништа.

У међувремену су испливале на површину
многе чињенице. Знамо ко је пуцао у људе,
ко је издао наређења, ко је командовао
одмаздама. Неки кривци су одговарали пред
законом, други нису. Нису ретки случајеви

СВАКИ ДЕЦЕМБАР ЈЕ... ОНАЈ ДЕЦЕМБАР!
када су управо миљеници бившег режима
успели да се ушеме и у новим условима,
настављајући да неометано животаре на
грбачи народа. Ипак, и после толико година,
дух децембра није потпуно ишчезао. Иако
знамо да је међународни политички контекст
био повољан политичким променама, да су

Чаушескуови дани били
одбројани, да су стране
обавештајне службе биле
врло активне по питању
свргавања комунистичког
режима, да је било
манипулације, да су
многи људи били убијени
из чисте глупости и да су
паразити старог режима
попут камелеона само
променили боју, не
можемо се ослободити
утиска да се тог 16.
децембра догодило
нешто велико у грудима
многих Темишвараца, који
су се, не размишљајући о

последицама и исходу спонтане побуне,
ухватили у коштац са једним од
најрепресивнијих државних апарата у
Источној Европи. Нека необјашњива сила је
улила храброст у срца побуњеника, а
солидарност и људскост су се, бар на
неколико дана, устоличили уместо страха и
понижења. Нажалост, било је и оних који су
племенитост и жртву претворили у уносан
бизнис после 89. Једно је, ипак, сигурно: оно
што је тада било, неће се више поновити.

У данашње време мало ко још организује
јавне митинге у знак сећања на погинуле у
Револуцији. Након што је у понедељак, 15.
децембра, на Западном универзитету био
приказан филм „Noi nu murim“ („Ми не
умиремо“), у среду је био организован
традиционални марш од Маријиног трга до
Липовског гробља, где су покопани они који
су пали тог сунчаног, али истовремено црног,
децембра.

Горан Мракић



19br. 1295-1296/512.12.2014.

DOSITEJEVCI

У уторак, 16. децембра, учитељица Вера
Жупунски је одржала отворени час
припремног разреда Српске гимназије
“Доситеј Обрадовић” у Темишвару. Малишани
су овом приликом били у могућности да у
присуству неких од родитеља прикажу

БОЖИЋ БАТА ДОНЕО ПОКЛОНЕ
Ђаци првог разреда Српске гимназије

“Доситеј Обрадовић” у Темишвару су под
управитељством учитељице Маре
Малимарков и професорке Јасене Егед
свечано дочекали Божић Бату. Иако има још
доста времена до православног Божића, они
су поранили не би ли популарног човечуљка
у црвеној одежди затекли у властитој школи.
После низа рецитација и коледа, малишани
су, у присуству родитеља, дочекали

уваженог госта са пригодним песмама на
енглеском језику, које су научили на
часовима страних језика. Божић Бата им је
поставио неколико питања, на која су они
весело одговорили, да би на крају отворио
своју чувену торбу са поклонима. Акцији се
прикључио и Дејан Попов, председник
темишварске филијале Савеза Срба у
Румунији, који је обезбедио поклон-пакетиће.

Горан Мракић

ОТВОРЕНИ ЧАС ПРИПРЕМНОГ РАЗРЕДА
стечена знања у претходним месецима.  На
крају часа и ове ученике је посетио Божић
Бата, који их је поздравио, саслушао и на
крају им поделио поклоне ССР.

Горан Мракић
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SA RUBA ZABORAVA

Посебна категорија сеоских занатлија
били су бербери.

Сем бријања и шишања, што су редовно
и обавезно вршили по домовима својих
муштерија, сеоски бербери су с поносом али
и смелошћу вадили зубе, пуштали крв
особама са високим притиском или би за
исто “стављали пијавице” на чело, знали су
да “режу жучевину” и да “чашице”, које се
још и сада по селима могу наћи, стављају
на болна места.

“Мoј Ика, а име му је било Живко Пејић,
није сек’о само чир ко Мац – берберин, него
је ум’о да немешћа и кости, да и’ мете у
дашчице, па знао је да с чашицама диже и
стомак кад се ко струни, а бријо је и
мртавце, а ко је то још ’тео ?!...само, ето, се
упокојио пре коју годину...”1

Они вештији, као Ђурка Антоновић из
Варјаша од орезане дуге косе израђивао је
по наруџбини плетенице од којих је фризер
чешљао предивне пунђе.

А народ верује да постоје бербери лакше
и теже руке, да од нечије руке брже расте
коса, да неко брзо, лако и безбедно врши
тај “хируршки” захват, да уме да истре главу
и леђа и да ти назеб узме као с руком, да...

Сва су та знања мајстори пренашали
њиховим шегртима, који су их увек верно
пратили. А то је овако било:

Шегрт послушно, али одважно прати свог
мајстора носећи алат увијен у црну мараму
тако да изгледа као ташна.

А алат?! Алат мајсторов сачињавао је:
пар бријача, неколико оштрих маказа,
чешљеви од кости са чешћим и од плека са
ређим зупцима, овде је и ручна машиница
за шишање јер су се сељаци лети шишали
“нула”, али и потшишавали, флашица са
разблаженим шпиритусом, стипса којом да
се заустави крв кад се рецне младеж,
парејчица2 за сапуњање лица и парче
домаћег сапуна у округлој лименој кутијици.
Обавезно је овде био и чист бели пешкир,
који се стављао око врата муштерије. А
имали су још једну лимену пикслу3 у којој је
берберин скидао сапуницу са лица
муштерије, па кад се напуни, износи се
напоље и баца на авлију.

Бербери су лети излазили у два-три сата
ујутру, док су зими ишли сат-два касније, да
би успели да све своје муштерије “уљуде”
на време.

УЛИЧНИ БЕРБЕРИ
(брице) “Бербери су први људи

 То је стара ствар“
Шегрт иде напред, лупа у пенџер, буди

газду. Овај устаје и онако у кошуљи и
гаћама заогрне јанкел и отвара врата. Још с
вечери домаћица зна да спреми у лонче
воде које стави у рерни4 ил’ на пећи да
остане млака до јутра.

На сред собе на столици седне домаћин.
Шегрт шири алат по столу и почиње да
сапуна, ако је брада “тврђа” треје и
прстима, а за то време стиже и мајстор да
заврши посао...

Сад шегрт пакује алат и иде да буди
другог... и тако до поласка на њиве ил’
недељом у цркву сви су “уређени” и уредни.

Бербери су били и велике шаљивџије, они
су први сазнавали новости и брзо их
ширили селом.

За своје услуге били су плаћени по
погодби, житарицама и кукурузом.

Бербери су (јер их је било више) имали
своје личне муштерије, по 30 – 40 особа и
ишли код сваког кући и бријали два – три
пута недељно, а шишали су их по потреби о
празницима или кад дотични тражи.

Те услуге су се уговарале на годину дана,
а после истека тог рока, договор би се
продужио или би се “захвалило” мајстору.

Бербери су поштовали то као неписано
правило и нису отимали муштерије другог
брице.

Најбољи су отварали приватне радње или
радили у варошким радњама као бербери.

А наши Срби још и сада су познати
бербери Темишвара и Арада.

Зна се да је почетком прошлог века
познати берберин Влада Жикић из Кнеза
отворио приватну угледну радионицу са
шегртима и калфама у Араду, где му је
стални муштерија био чувени индустријалац
Нојман.

Шта ћеш ?!
“Бербери су први људи
 То је стара ствар
 Не мож’ свако бербер бити
 За то треба дар.”

(Ј.Ј.Змај)

1 - Казивачица = Мара Ђукић Пејић, п. 1926,
Кетфељ

2 - парејчица = четкица
3 - пиксла = лимена кутија
4 - рерна = пећница

Јаворка Марков Јоргован
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NAJBOQE GODINE

Ивана Милојков ученица je дванаестог
разреда, реалног смера, Српске гимназије
„Доситеј Обрадовић“. Тренутно јој највише
слободног времена заузима спремање за
матурски испит који се ближи, али каже да
није запоставила ствари које воли како би
се посветила учењу. Једна од тих ствари
јесте фолклор. Члан је
АКУД „Младост“ и са
осмехом на лицу,
подсећа се првих корака
на сцени.

„Заволела сам
фолклор пошто сам
одрасла у правој српској
породици, где су се
увек српско коло и
српска песма радо
слушали. Када кажем
фолклор, одмах
помислим на дружење,
весеље, упознавање и
представљање обичаја.
Радо се сећам првог
наступа, имала сам
четрнаест година.
Спремала сам се
неколико сати док сам
успела да средим
изглед за сцену, да
обучем ношњу, и све то
под великим притиском
треме. Најлепши осећај
био је неколико тренутака после изласка на
сценуи, када  је трема нестала, а место јој
је заузела радост наступа пред публиком.
Овај осећај доживљавам и после неколико
година  сваки пут када изађем на сцену. А
најлепше искуство ми је било када сам први
пут наступила ван припремне групе у
кореографији заједно са члановима
извођачке групе. Била сам поносна што сам
успела.”

Имајући у виду да је близу матурски
испит, нема пуно времена за ваншколске
активности, али нађе се и тренутак да
погледа неку добру српску комедију, које
ужива да гледа, да пусти  себи музику која

ПОНОСНА НА СВОЈЕ УСПЕХЕ
јој у том тренутку годи. Слуша свашта, али
највише воли српску музику.

До сада је учествовала на Олимпијадама
српског језика и постигла завидне резултате.
Четири пута освојила је прво место на
Националној олимпијади из српског језика.
Каже да за њу то, пре свега, представља

мотивацију.
На моје питање:

„Знамо да си пуно
путовала. Шта значе
путовања за тебе и која
су ти места остала у
посебном сећању?“,
Ивана искрено одговара:
„Да, могло би се рећи да
сам имала пуно среће
што се тога тиче. Често
сам путовала, прво са
родитељима, а касније и
са друштвом и
вршњацима. Свако
путовање носи своје
успомене.  Издвајају се
олимпијска наградна
путовања која су ми
драга. Те су ме награде
одвеле по  Европи.
Свако ми је место
остало у лепом сећању,
највише су ми се допале
Немачка и Италија. Али
нису толико битна места,

већ друштво. Тако сам успела да упознам
пуно људи, па и да створим нова
пријатељства.”

Иако би највише желела да остане у овим
годинама, мора размишљати и о својој
будућности. Јасно је да не зна шта јој
судбина спрема, али хоће да размишља
оптимистички. „Пошто ћу се ускоро наћи на
раскрсници, одлучила сам да се усмерим ка
информатици. Мислим да је то струка за
будућност и да после завршетка студија
имам велике шансе да нађем посао који
волим и да обезбедим себи самосталност.”

Горан Гога Пантин
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Припремио: Јадран Кланица

Кошаркаши Црвене звезде настављају да
остварују сјајне резултате у АБА лиги. И
након дванаест кола црвено-бели су
непоражени, савладавши у овом колу Игокеу.
Са дванаест везаних победа Звезда је
изједначила рекорд Олимпије. Партизан и
Мега Лекс имају половичан учинак, играјући
по систему топло-хладно. Црно-бели су
минимално поражени у Задру, док је српски
дерби припао Меги против Металца. Металац
наставља да игра у серијама. Након
стартних пет пораза, Ваљевчани су везали
четири победе, а сада су нанизали три
пораза.

Резултати 12. кола:
Олимпија – Левски 89-70
Солнок – Крка 63-59
Задар – Партизан 69-68
Мега Лекс – Металац 99-82
Цибона – МЗТ Скопље 70-61
Будућност – Цедевита 70-80
Црвена звезда – Игокеа 76-71
Табела:

1. Ц. звезда 12 12 0 997-835 24
2. Будућност 12 10 2 965-860 22
3. Цедевита 12 8 4 908-822 20
4. Олимпија 12 8 4 886-826 20

Женска рукометна репрезентација Србије
заузела је претпоследње место на
Европском првенству које се одржава у
Мађарској и Хрватској.

Српкиње, иначе светске вицепрвакиње,
завршиле су такмичење на првенству
Европе већ после прве фазе, претрпевши
три пораза у групи Д.

У 1. колу Србија је поражена од Црне
Горе са 19-22, потом је уследио тежак пораз
од Француске 16-27, да би у одлучујућем
сусрету Српкиње изгубиле од Словачке са
21-23.

Комплетни резултати Д групе су следећи:
1. коло, 8. децембар: Француска –

Словачка 21-18 и Црна Гора – Србија 22-19
2. коло, 10. децембар: Србија –

Француска 16-27 и Словачка – Црна Гора
24-28

3. коло, 12. децембар: Црна Гора –
Француска 20-24 и Србија – Словачка 21-23

СРПКИЊЕ ПРЕТПОСЛЕДЊЕ У ЕВРОПИ
Табела:

1. Француска 3 3 0 0 72-54 6
2. Црна Гора 3 2 0 1 70-67 4
3. Словачка 3 1 0 2 65-70 2
4. Србија 3 0 0 3 56-72 0

Такмичење настављају Француска, Црна
Гора и Словачка.

На челу са селектором Сашом
Бошковићем, Србију су на овом првенству
кратко представљале следеће
рукометашице: Катарина Томашевић (24
одбране), Јована Рисовић (8 одбрана),
Јелена Нишавић (2 гола), Сања Рајовић (4),
Драгана Цвијић (7), Катарина Крпеж (3),
Сања Дамњановић (2), Јована Стоиљковић
(7), Биљана Банделиер (9), Андреа Лекић
(11), Дијана Радојевић (1), Јелена Поповић
(2), Јелена Живковић (4), Катарина
Степановић (3), Кристина Лишчевић (1) и
Марија Лојпур.

ЗВЕЗДА ИЗЈЕДНАЧИЛА РЕКОРД ОЛИМПИЈЕ
5. Партизан 12 6 6 853-845 18
6. Мега Лекс 12 6 6 997-1007 18
7. Цибона 12 6 6 917-947 18
8. Солнок 12 6 6 840-871 18
9. Крка 12 5 7 874-858 17
10. Задар 12 5 7 859-885 17
11. Металац 12 4 8 857-907 16
12. МЗТ 12 4 8 796-866 16
13. Игокеа 12 3 9 814-829 15
14. Левски 12 1 11 811-1016 13

У 13. колу, од 20. до 22. децембра,
састају се:

Игокеа – Мега Лекс
Левски – Цибона
Крка – Олимпија
Металац – Задар
Цедевита – Солнок
Партизан – Будућност
МЗТ Скопље – Црвена звезда
Национални коефицијент (број победа

подељен на број учесника) који одређује
број екипа за наредну сезону је следећи:

• Србија: 7,00
• Словенија: 6,50
• Хрватска:6,33
• БиХ: 3,00
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Припремио: Србољуб Мишковић

Фудбал, Прва лига
ДА ЛИ ЈЕ ШАМПИОН

ВЕЋ ПОЗНАТ?
Судећи по резултатима првог дела

шампионата 2014/2015. Стеауа се већ може
сматрати новим шампионом, ако се не
догоде нека битна изненађења. Са 14
победа из 17 сусрета букурештански клуб
има све шансе да се окити новом
шампионском титулом. Битка ће се, на
пролеће, водити за позиције од другог до
четвртог места која могу обезбедити учешће
у Лиги Европе зависно и од исхода у Купу
Румуније. Међутим, велика ће се борба
водити за опстанак с обзиром да ове
сезоне Лигу треба да напусте чак шест
екипа од 13. до 18. места.

Коначна табела јесењег дела шампионата:
1. Стеауа 17 14 1 2 36-8 43
2. КФР Клуж 17 10 4 3 27-10 34
3. Петролул 17 9 6 2 29-11 33
4. Астра 17 8 6 3 30-13 30
5. Тргу Муреш 17 8 6 3 21-11 30
6. „У“ Крајова 17 8 5 4 44-20 29
7. ФК Ботошањ 17 8 3 6 22-23 27
8. Динамо 17 7 5 5 27-26 26
9. Вииторул 17 5 6 6 23-23 21
10. ФК Брашов 17 5 4 8 20-28 19
11. „У“ Клуж 17 4 6 7 21-21 18
12. Тргу Жиу 17 4 6 7 20-24 18
13. Медјаш 17 4 6 7 18-24 18
14. Конкордија 17 3 8 6 17-25 17
15. Чеахлау 17 3 5 9 14-32 16
16. КСМС Јаш 17 2 6 9 14-28 12
17. Галац 17 2 6 9 7-24 12
18. Рапид 17 2 5 10 7-24 11
Прво пролећно коло се игра за викенд 20-

23. фебруара 2015.
Парови: Вииторул – Јаш, Медјаш –

Ботошањ, Петролул – ФК Брашов, Галац –
Динамо, Астра – Конкордија, „У“ Клуж – Тргу
Муреш, Чеахлау – КФР Клуж, Тргу Жиу – „У“
Крајова, Стеауа – Рапид.

Фудбал, Друга лига
ТЕМИШВАРЦИ САЊАЈУ

ПРВОЛИГАШКЕ СТАДИОНЕ
Не знам шта треба да се догоди на

пролеће да би АКС Поли Темишвар
пропустио указану шансу да се врати у
прволигашко друштво. Будући да је после
јесењег дела шампионата одиграно још
неколико кола, практично је до плеј-офа
преостало да друголигаши у Другој серији, на
пролеће одиграју 5-6 утакмица, с обзиром на

непаран број екипа. Било како било, АКС
Поли има солидну залиху бодова за плеј-оф,
када ће се „урачунати“ и резултати са
осталим кандидатима за промовисање у
Прву лигу.

Да погледамо коначну табелу ове јесени
1. АКС Поли Тем. 15 10 3 2 23-5 33
2. Кампина 15 7 5 3 25-19 26
3. Металул Решица 15 7 5 3 19-16 26
4. Миовењ 15 7 3 5 13-11 24
5. Тарлуђењ 14 6 4 4 17-15 22
6. ФК Олт Слатина 14 4 7 3 15-13 19
7. Р. Валча 15 3 8 4 11-12 17
8. Сату Маре 14 5 2 7 11-15 17
9. Панкота 15 12 6 7 14-20 12
10. ФК Бихор 14 2 5 7 7-15 11
11. ФК Карансебеш 14 1 4 9 9-23 7
У фебруару 2015. наставља се првенство

када ће се играти још 6 редовних кола до
плеј-офа. У првом се састају: Металул
Решица – ФК Бихор, Рамнику Валча – Сату
Маре, Миовењ – Слатина, Панкота –
Тарлуђењ, Кампина – Карансебеш. АКС Поли
је слободна.

Кошарка и рукомет
ЦРНА СЕДМИЦА

ТЕМИШВАРСКИХ ПРВОЛИГАША
Крајем минуле седмице мушки

темишварски прволигаши су наступили у
редовним такмичењима текућих шампионата.
У Темишвару, тачније у спортској дворани
„Константин Жуде“, у суботу, 13. децембра,
прво су на паркет изашли кошаркаши месног
Баскет клуба и гости из Плојешта, играчи
Асесофта, актуелног првака државе. На
полувремену је било нерешено и домаћи
навијачи су се понадали победи момака
Драгана Петричевића. Но, на крају сусрета
табла је показала 98-79 у корист гостију. У
наставку, у оквиру 11. кола, домаћој екипи
Тимба супротставили су се гости из Тргу
Муреша. И овога пута домаћини су прво
полувреме окончали „позитивним“
резултатом 43-36. У другом делу играчи
Тимбе су препустили иницијативу гостима
који су на крају славили победу минималним
резултатом 75-72.

Ни рукометаши се нису прославили
минулог викенда. У Каларашу играчи
темишварске Политехнике су доживели осми
пораз у шампионату, иако су у појединим
моментима утакмице „дали на знање“ да
могу постићи и победу, ако не бар нерешен
резултат. Ништа од свега тога и Политехника
је морала да честита домаћој екипи на
победи од 28-25.



24 br. 1295-1296/19.12.2014.

20. децембра 2014.
године наш драги

СРЂАН ЖИКИЋ

слави рођендан. Том приликом упућујемо
му најтоплије честитке, да нам још дуго

поживи, да га здравље добро служи и да
му се све жеље испуне.

Од срца му желе: супруга Љиљана, мама
Љубица, сестра Љиља, синовац Предраг

и остала родбина.
На многаја љета!

Наш најдражи унук

ДАРКО ФИЛИП
СТОЈИЋ

22. децембра
прославиће свој 9.

рођендан и том
приликом, ми који га

много волимо,
упућујемо му наше

најискреније жеље: да
буде здрав, весео и
чио и да га срећа
прати на сваком

кораку.
Деда Мирослав и мајка Невенка из
Темишвара, као и стриц Зоран из

Београда.

Срећан рођендан
драги наш

ДАРКО ФИЛИПЕ
СТОЈИЋУ

Најлепше мисли и
жеље за твој 9.

рођендан. Да нам
будеш радост и дика.
Жеље за добар успех
у школи и животу, све

најбоље што се
пожелети може
упућују ти: тата

Срђан, мама Кармен, буну Јосиф и Сами.

Са пуно љубави
честитамо 15.
рођендан (17.

децембра) нашој
најдражој ћерки,

унуци и синовици

ДАРИ ЦОЦИН
из Темишвара

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 много љета: тата Жива,
мама Дана, деда Тоша, мајке Софија и

Родика, као и остала родбина из Варјаша
и Темишвара.

Мој најбољи и
најдражи пријатељ и

колега

ЗДРАВКО
ФЕНЛАЧКИ,
професор у
мировини

из Темишвара

03.01.2015., слави
свој 87. рођендан.
Тим поводом, са

пуно љубави, из свег
срца, честитам рођендан и желим му

много здравља, пуно среће, све најбоље
и најлепше у даљем животу са својом

супругом Зорином, професорком у
мировини. Спријатељили смо се давне
1939. године, када смо били ученици

првог разреда Српске гимназије у
Темишвару.

На многаја љета, поздрав и дубоко
поштовање: др Коста Станисав, в. проф.

унив. у мировини, из Клужа.

^ESTITKE
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Са најлепшим
осмехом на лицу,

најслађим речима и
успешним корацима у
животу, 2. рођендан

слави, данас, 19.
децембра, наш

најдражи

ДЕЈАН КИРИЦОЈУ

Само су 2 године иза
тебе, а пуно испред.
У свакој години која

те чека пронађи радост, здравље и сву
срећу овог света! Срећно ти друго по
реду рођенданско славље, на многаја

љета, нека ти живот буде испуњен лепим
и светлим тренуцима.

Грле те и љубе: мама Александра, тата
Ади, мајка Лика и прабаба Стефанида из

Српског Семартона.

Данас,
19. децембра, наш

драги

ЛУКА СТОЈКОВ

испуниће 11 година
срећног и безбрижног

живота.
Године брзо пролазе,
а жеље за срећом и

здрављем које
изричемо драгим
особама остају у

нама једнако дубоко и снажне. Нека те
наше топле мисли за твој 11. рођендан
целог живота воде сунчаним путевима,

нека те на њима прате лепе речи и добра
дела. На поклон ти шаљем љубав,

упаковану у искреност, са машницом од
чоколаде и запечаћену најлепшим
жељама. Нека ти она даје срећу и

сигурност целог живота: сестра Софија,
мама Сања и тата Миодраг.

Срећан ти 11.
рођендан драги наш

ЛУКА СТОЈКОВУ

Нека ти Бог подари
много среће и

сретних тренутака.
Нека живот који је
пред тобом учини

лепим и чаробним.
Желимо ти светлу и
веселу будућност и

остварење свих жеља
и свих снова. Желимо

ти да остварујући своје снове, остављаш
трагове. Да спознаш колико си срећан и

вољен, да време не мериш годинама, већ
љубављу и пријатељима.

С љубављу: мајка Љубичица, деда
Мирослав, сестрица Емилија, тетка

Љиљана и теча Штефан.

Са пуно љубави
честитамо 11.

рођендан драгом

ЛУКИ СТОЈКОВУ

Господе Боже подари
му много здравља и
среће, осветли му

путеве где год
стигне, где год

згазне, да су пуни
успеха са много
задовољства и
душевног мира.

Срећан ти рођендан! Нек ти живот зри,
искрено од срца желимо ти сви: мајка

Кристина, ујна Лавинија, уја Рада и
стрина Мира.

Из свег срца честитамо 11. рођендан драгом

ЛУКИ СТОЈКОВУ

Ако је живот илузија, и ако човек може да буде срећан, желимо да
ти сваки тренутак буде дуг као живот, срећан као детињство и леп

као љубав – срећан рођендан!
Сестрица Јасмина, тетка Анђелија, баба тетка Горица и деда тетак

Ђурица из Арада, као и баба тетка Мирјана и деда теча Дуле из
Српског Семартона.
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Кроз живот
корачај мудро,

узимај од њега све
што је најбоље и
највредније, даруј
твојим најдражима

сву лепоту и доброту
своје душе и љубав

коју носиш у срцу, јер
ћеш заузврат добити
све оно што може да
подари мајка и деда
своме унуку. Овим
жељама, драгом

ЗОРАНУ СТОЈАНОВУ
из Темишвара

мајка Горица и деда Жива из Српског
Семартона, честитају 22. рођендан,  са

искреном поруком:  Буди још много година
поред нас својом добротом и

племенитошћу и да нам, као и до сада,
будеш највећа радост, понос и дика и

ослонац за наше старе дане.

Срећан ти 22.
рођендан најдражи

ЗОРАНЕ СТОЈАНОВУ

Нека ти 22. рођендан
закуца на врата и

душу испуни срећом
и све што си сањао

нека ти се оствари у
овим најлепшим

годинама младости.
Откључај врата

животних избора,
постани свој човек, изгради живот, ухвати

љубав у лету, сви своје гнездо, буди
самосвојствен и свој... Нека твоји кораци

остављају трагове само на стазама
успеха, душом нека ти влада мир и

задовољство, а у очима нека ти гори сјај
вечне радости. Увек у мислима са тобом:
мама Радослава, тата Сава, мајка Нада и

прабаба Сара.

18. децембра наш
драги

ДРАГАН БЛАГОЈЕВ

прославиће свој
рођендан. Тим

поводом тата Боривој,
мама Драгица, брат

Зоран, супруга
Маргарета, син Дарко,

тетке Светлана,
Љубица и Софија,

ујак Ђура са
породицом, желе му

пуно здравља, среће и све најбоље у
животу. Бићемо увек уз тебе и помоћи

ћемо ти кад год затреба.
На многаја љета!

Из свег срца честитамо
рођендан драгом сину и

брату

МАРИЈАНУ ШИКЛОВАНУ
из Темишвара

Данас, кад додајеш још један цвет у
букету твог живота, ми, твоји најмилији
желимо ти, поводом рођендана, пуно

здравља и много радости уз нас, пуно
срећних и посебних тренутака да ти

улепшају дане.
Са љубављу, мама Ката, брат Сава са
породицом и брат Ади са породицом.

Поводом 95. рођендана, 23. децембра нашој драгој

АНКИ РАДОВАНОВ
из Темишвара

желимо много здравља, спокојне дане,
свакодневно захвални премилом Богу на драгоценом нам

дару доживљене јој дуговечности.
Са пуно љубави: ћерка Смиљана, синови Драгољуб и

Душан са породицама и унук Драгољуб.
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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 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



28 br. 1295-1296/19.12.2014.

После тешке болести, прерано нас је на-
пустио, у 51. години живота, наш драги

ВЕЛЕМИР БРАНИСЛАВ
СТОЈАНОВ

родом из Дињаша

Људи живе онолико колико их
се сећамо, па ће тако и наш Ве-
лемир остати и даље са нама,

као човек којег смо истински сви волели и по-
штовали због његове човечности и доброте.

По доброти ћемо те памтити, са поносом
помињати и са великим поштовањем од за-
борава сачувати: сестрица Снежана Оприш
са породицом. Вечна ти слава и успомена!

Последњи поздрав пун бола и туге драгом

ВЕЛЕМИРУ БРАНИСЛАBУ
СТОЈАНОВУ

родом из Дињаша

Оставио си траг који се не
брише, доброту која се не забо-
равља, тугу која је вечна, са то-

бом је отишао и део нас, а сећање на тебе
остаће да живи док ми живимо.

Својим часним животом, добротом, племе-
нитом душом, стекао си наше трајно пошто-
вање и нашу вечну љубав: тетка Љубинка,
братићи Спаса и Жива Стојанов и сестрица
Ружица са породицама.

Тужно сећање

23. децембра навр-
шавају се пет година
од када нас је заувек
напустила и отишла
путем са којег поврат-
ка нема, наша драга
мама и мајка

СИНКА МАРКОВ
из Дињаша

Тихо, полако и сми-
рено, да никоме не
засмета, да не поремети равнотежу свакод-
невице, пошла је у свој вечни дом, као што
је и живела. Све је у свету пролазно, али за-
борав губитка родитеља - никада. Благослов
је био имати тебе за родитеља. Хвала свима
који је се сећају.

Вечно ће те волети и чувати успомену на
тебе твоја ћерка Емилија, зет Миленко, уну-
ци Славица, Клаудију, Сања, Маријус и пра-
унуке Јасмина и Драгана.

Са болом у души обавештавамо да је, у
84. години живота, преминула наша драга

ОЛИВЕРА ЛАЗИЋ
рођена Николин

из Српског Семартона

Твоја племенита, чиста и до-
бра душа заслужује наше вечно
поштовање и сећање.

Вечна ти слава и успомена!
Ожалошћени: супруг Јоца и син Светислав.

Време пролази, а туга и
бол остају. 27. децембра
навршиће се 8 година од
како је престало да куца
племенито срце наше дра-
ге и вољене маме и мајке

ДЕСАНКЕ МАРКОВ
рођене Николин

из Дињаша

Памтићемо те онакву
каква си била у животу: насмејану, неизмерно
вредну, поштену и пожртвовану особу,
дубоко одану својој породици, наш велики
ослонац, узор и понос. Нема више твог
осмеха који је зрачио добротом, твоје
родитељске љубави, твојих мудрих речи и
савета. Остала су само сећања на твој мио
и драги лик, успомене по којима те памтимо
и с поносом причамо. Хвала ти за све што
си за нас учинила. Твоји најмилији.

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

БУДИНКА и САВА МИРКОВ
из Дињаша

Ретки су људи као што сте били ви, заслу-
жујете наше вечно поштовање. Доброта и не-
жност вашег срца, топлина ваше душе живе
у нама као најлепше успомене. Захвални на
свему што сте нам у животу пружили, увек ће
вас са поносом помињати ваши најмилији:
ћерка Анђелија и син Иван са породицом.
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Тужно сећање

МИЛКА ШИПОШ
рођена Лујанов

родом из Српског
Семартона

Шест година како
ниси са нама. Бол је
јака, туга је велика,
љубав је вечна. Заувек
си са нама и заувек
ћеш бити, док дан и
ноћ, садашњост и про-
шлост за нас једно не
постану, док се не винемо изнад бола. Но-
симо те у срцима и чувамо од заборава и
негујемо успомену на твој мио лик, на све оно
што си нам ти.

Заувек ожалошћени: мати Видица, ћерка
Драгана са породицом, сестра Деса, зет
Виорел и синовица Бисера са породицом.

Четири године не-
достаје нам наш драги

СТЕВА НЕШИН

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. Заувек ожалошћена су-
пруга Драга и син Живко са породицом.

Пролазе 3 тужне го-
дине од када је пре-
минуо наш драги

ЖИВКО НЕШИН

Време које пролази
и оно које долази неће
обрисати сећање на
твој лик и велико срце
у коме је било место
за све. Нисмо те сачу-
вали од смрти али са-
чуваћемо те од забо-
рава. Доброту и пле-
менитост носио си у свом животу, а ус-
помену на тебе вечно ће носити: снаја Драга
и синовац Живко са породицом.

Са болом у души
подсећамо да пролазе
14 година од када је
преминуо наш драги

СВЕТОЗАР
БУГАРСКИ
из Српског
Семартонa

Био си племенит и
добар човек. Сва се-
ћања на тебе су лепа
и зато те никада не-
ћемо заборавити.

Ожалошћени: супруга Ната, син Јоца, снаја
Селенка, унука Наталија, зет Дејан и мала
Нада.

Тужно сећање

Дана 24.12.2014.
године навршавају се
11 година од када је
преминула наша мно-
говољена и поштова-
на супруга, мати, бака
и прабака

МАРТА СТАНИСАВ
1934-2003.
из Клужа,

професор хемије

Твој ведар лик и осмех чуваћемо од за-
борава и са љубављу и тугом мислимо на тебе.

Заувек ожалошћени твоји најмилији: супруг
Коста, ћерка Делија са породицом и син
Коста са породицом.

Тужно сећање

Дана 25.12.2014.
године навршавају се
13 година од када се
преселио у вечност
наш драги и многово-
љени супруг и отац

ЈОВА БАРБУЛОВ
1923-2001.
из Бокше

родом из Дежана

Никада те нећемо
заборавити. Бићеш увек у нашим срцима и
мислима и остаћеш у трајној успомени.

Ожалошћене: супруга Јованка и ћерка
Биљана.

^ITUQE
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Са болом у души подсећамо да пролазе 6
година, односно 25 година, од када су
преминули наши драги родитељи

СИДА ФЛОРИН и БРАНКО ФЛОРИН
из Српског Семартона

Поносни смо што сте били део нас и зато
остајете у свакој нашој причи, осмеху, сузи,
вољени и незаборављени. Уместо ваших ра-
ширених руку и топлине незаборавног загр-
љаја, очекује нас празна кућа. Пуно нам не-
достајете.

Живите у мислима и причама ваших нај-
милијих.

У нежном сећању чувамо успомену на
наше драге

ВЕЛИНКА и САВА МИРЈАНИЋ
из Српског Семартона

који су преминули пре 17 година, односно
9 година.

Све што је поштено, људско и узвишено,
било је у вашем великом срцу. С поносом и
поштовањем чуваћу успомену на вашу без-
граничну љубав, племенитост и доброту.

Остаћете нам увек у сећању по вашим
топлим речима и добрим делима: ваши нај-
милији.

Пролазе 2 године
од када си нас напу-
стила, али кажу да во-
љени не умиру док их
живи памте

МЕЛАНИЈА МЕКА
МИРЈАНИЋ
из Српског
Семартона

Туга и сећање на
твоје велико срце, ча-
стан и поштен живот
увек су присутни у на-
ма. Желимо ти вечни мир. Чуваћемо те од
заборава док наша срца куцају.

С пуно поштовања, унук Јовица са поро-
дицом.

Шест година прође,
туга и бол у души ос-
тају

МИЛИЦА СПОРИН
родом из Варјаша

Живиш кроз најлеп-
ше успомене и неза-
боравне тренутке када
смо сви били заједно.
Знала си колико те во-
лимо али никада не-
ћеш знати са коликом
тугом живимо без тебе.

Остаћеш вечно суза у нашим очима и туга
у нашим срцима: супруг Павле, син Велемир,
снаја Олга и унук Синиша.

У овим тешким тренуцима делимо велику
бол и тугу са драгим професором и колегом
Светиславом Лазићем, поводом упокојења
драге му маме

ОЛИВЕРЕ ЛАЗИЋ
из Српског Семартона

Вечна јој слава и успомена!
С поштовањем, старешина

проф. Сања Михајловић и ученици
Х Р разреда Сpпске гимназије “Доситеј Обра-
довић” у Темишвару.

Саучествујемо у дубоком болу колеге и
професора Светислава Лазића, поводом
упокојења драге му маме

ОЛИВЕРЕ ЛАЗИЋ

Лака јој црна земља и споко-
јан вечни сан!

С поштовањем, ученици и про-
фесори Српске гимназије “Доси-
теј Обрадовић” у Темишвару.
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Шест месеци у нашем
сећању чувамо драгу
успомену на

ЖИВУ ЛАЗИЋА
из Рудне

Добри се људи упамте
по најлепшим особинама и
тако нам занавек остају у
мислима и осећањима. Ос-
војио је за живота кутак ве-
чности у нашој пролазности. Cвастика Живка
Живанов са породицом.

Тужно и болно се-
ћање поводом прола-
ска 5 година од када
је преминуо наш драги

ВЛАДИМИР ЦВЕЈИЋ
из Чанада

Напустио је све оне
који су га волели, оти-
шао и оставио пуно
тога недовршено и
неисказано. Утехе не-
ма, заборав не посто-
ји, а колико је болно
живети без тебе знамо само ми који смо те
највише волели. Оставио си траг који се не
брише и тугу која не пролази. Нека твоја
племенита душа почива у миру, а ми ћемо
те у нашим срцима чувати од заборава.

Заувек ожалошћена супруга Белица, се-
стра Олгица, синовци Миле и Мирослава са
супругом Јулијусом, ташта Даница, Мимика и
Ђиђи.

Шест месеци без
вољеног брата и ује

ЖИВА ЛАЗИЋ
из Рудне

Време које пролази
и живот који живимо,
не бледи наше сећање
и најлепше успомене
када смо били са то-
бом. Биo си особа ве-
ликог срца, јер си знаo
волети, давати и пра-
штати. С љубављу и
тугом сетимо се тебе, твог осмеха, доброте
и свега што те је красило. Из ока суза кане
јер ниси са нама да поделиш најлепше
животне тренутке.

Чуваћемо те у нашим мислима: сестра
Драга, синовица Вишеслава и зет Срђан.

Сећање

професор
БОРИСЛАВ КРСТИЋ

из Белобрешке

Четрнаест протек-
лих година нису ума-
њиле нашу љубав и
поштовање према те-
би. И даље чувамо
успомене од заборава
и трудимо се да бар
делић твоје снаге, до-
броте и правичности
носимо у себи: супруга Слободанка, синови
Огњан, Сретко и Сенадин са породицама.

Једно је срце, а хи-
љаду рана, туга је ве-
чна јер ниси са нама
већ 6 месеци

ЖИВА ЛАЗИЋ
из Рудне

Био си најбољи су-
пруг, тата и деда на
свету. Хвала ти за љу-
бав, топлину, загрљај,
добру и лепу реч. Не-
моћни пред судбином,
настављамо даље да
корачамо по трагу који си за собом оставио.
Да ниси био то што јеси, не бисмо знали шта
су љубав, част и поштовање. Никада те не-
ћемо заборавити, јер су твоја снага и твој
дух мера нашег памћења и трајања.

Заувек ожалошћени: супруга Лепосава, ће-
рка Славица, зет Драган и најдраже унуке
Александра и Драгана.

Са болом у души
подсећамо да се 17.
децембра испунило
25 година откако се
наша драга

СЛОБОДАНКА
ЈЕЗДИЋ

из Кетфеља

преселила у вечни
дом. За њом ће вечно
туговати и никада је
неће заборавити ма-
ма Радојка, брат Слободан и тетка Иванка са
породицом.
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Тужно сећање на
30. децембар, када је
пре 11 година, у најле-
пшим годинама живо-
та, престало да куца
племенито срце нашег
драгог сина јединца

САШЕ БАКИЋА

Отишао си изнена-
да без речи и поздра-
ва кад је требало да
живиш године и нај-
лепше тренутке твог
живота. Доброту и племенитост носио си у
свом срцу и увек за нас имао топао поглед,
мудру и лепу реч.

Живот нестаје, а сећање остаје заувек,
време које пролази неће донети заборав на-
ма који те волимо.

Мама Делија и тата Александар.

Једанаест тужних
година  од када је
преминуо наш драги
синовац

САША БАКИЋ

Има нешто што не-
ће нестати, а то су:
бол, сећање и лепе
успомене које су ос-
тале за тобом. Твој
драги лик и осмех жи-
ви у нама заувек. Би-
ћеш увек и заувек во-
љен и поштован.

Тетке Десанка и Делија, деда уја Жива, те-
ча Милорад и братић Сандика са породицом.

Тужно сећање пово-
дом проласка 11 годи-
на од смрти драгог

САШЕ БАКИЋА

Сваког дана се пи-
тамо исто... Зашто?...
Зашто си нас тако ра-
но оставио? У срцима
туга, на гробљу тиши-
на, а у нашим душама
велика празнина. Не
видимо ти осмех, не
чујемо глас, али осе-
ћамо да си ту између нас. И увек ћеш бити
ту у нама, у нашим срцима, у свакој причи и
лепим успоменама.

Живећеш увек са нама: тетка Анђелија,
теча Васа, сестрица Смиљка и Маријус.

Тужни помен

САША БАКИЋ

Опет је децембар,
опет истом стазом
стижемo до тебе – ис-
под кестенова, па ис-
под борова, па испод
самог неба - неба од
олова, од наше туге,
наше чежње, од успо-
мена, од љубави твоје
у нама остављене. Мно-
го, много нам недоста-
јеш.

Увек у мислима са тобом: баба тетка
Мара, сестрице Маријана и Радованка са
породицама.

Тужан помен поводом
проласка 3 године драгом
родитељу

АЦИ СТОЈАНОВУ
из Дињаша

Хвала ти што си наше
животе испунио љубављу,
радошћу, бригом и топли-
ном, што си наше детињ-
ство и младост учинио ве-
дрим и спокојним, учећи нас поштењу, досто-
јанству, храбрости и праштању...

Остаћеш заувек у нашим срцима: син Ђокица,
снаја Славинка, унуци Александар и Марко.

Подсећамо све оне
који су га познавали,
да је пре три године
преминуо наш драги

СВЕТОЗАР ЗАРЕ
ТОДОРОВ

Све још на тебе по-
дсећа, као да си јуче
отишао, на неко леп-
ше и боље место... А
ипак си ту, живиш у
нашим срцима и ми-
слима. Део нашег жи-
вота био си и остаћеш, али део заборава ни-
кад нећеш.

Увек у мислима са тобом: сестрица
Делија Радован Банчеа са породицом.






