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V E S T I
ПОКЛОН-ПАКЕТИЋИ
САВЕЗА СРБА
Као и ранијих година Савез Срба је
обезбедио поклон-пакетиће са слаткишима
за полазнике српских забавишта, ђаке
Српске гимназије „Доситеј Обрадовић“,

Републике Србије у Темишвару.
У Привредној комори и у Општини града
вођени су разговори о могућностима
заједничких пројеката и европских фондова.
Делегација Владе Србије посетила је и
неколико градилишта у централном делу
Темишвара, а пратио их је Дан Диакону,
заменик градоначелника. Љ.П.С.

МЕДЕЊАЦИ СА НАДОМ

осмолетке из Белобрешке и полазнике од
нултог до четвртог разреда у српским
школама и школама где се српски учи као
наставни предмет.
Пакете су деци поделили председници
месних организација и наставници српских
школа. Љ.П.С.

СРПСКО-РУМУНСКА САРАДЊА
У Привредној комори индустрије и
пољопривреде жупаније Тимиш организован
је 19. децембра сусрет са делегацијом
Општине Нови Пазар, на челу са
председником Општине, Мехом
Махмутовићем.
Са делегацијом из Србије допутовао је у
наш град и Владимир Маринковић,
потпредседник Народне скупштине, а
сусрету су присуствовали и сенатор Бен
Они Ардељан, секретар Комисије за спољну
политику Сената Румуније и председник
румунске Парламентарне групе за
пријатељство са Србијом, као и посланици
Хорија Кристијан и Славомир Гвозденовић.
Гости су се у Општини града састали и
са градоначелником Николајом Робуом.
Састанцима српске делегације са
представницима Темишвара присуствовао је
и Лазар Манојловић, генерални конзул
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Нада Стојић је признати академски вајар,
која живи и ради у Темишвару, и иза себе
има велики број
светских и
домаћих изложби
и награда.
Како то обично
бива када су у
питању уметници,
великодушност и
отвореност према
свему, а нарочито
према деци није
изостала. После
прошлогодишње иницијативе портрета
рађених шминком са децом разних узраста,
овог децембра Нада Стојић отворила је
атеље за израду медењака.
На опште одушевљење малишана такве
радионице одржане су и у неколико
темишварских забавишта. Деца су сама
месила и у тесту извајала фигурице по
жељи.
Ништа лепше и слађе да се ова година
закључи са мало љубави, мало медењака и
мало Наде. Љ.П.С.

НА КАРАЂОРЂЕВАЧКИМ
ПРЕЛИМА
У недељу 11. јануара на 17.
Карађорђевачким прелима гостоваће у
Банатском Карађорђеву тамбурашки
оркестар „Темишварски споменари“ са
солистом Пером Тодоровићем као и глумац
Марко Аџић.
Иначе, ова манифестација је
традиционална и обилује културним
догађањима у периоду од 10. до 27. јануара.
Љ.П.С.

KO BI REKO

25 ГОДИНА СА ВАМА И ЗА ВАС!

Пише:
Љубинка
Перинац
Станков

Сатима смо чекали у реду за новине. Читали смо немилице, све што
би се на новинском папиру појављивало, све што је јавна сцена
поручивала. Свако је тражио да се у нечему нађе, свако је тражио
своје парче слободе. И ми смо. Тако смо добили „Нашу реч“. Тог 5.
јануара 1990. у Темишвару, међу штампом Слободне Румуније могао се
наћи и први број српског листа под новим именом „Наша реч“

Пре 25 година веровали смо, наивно, да
ће то „боље обећано сутра“ доћи одмах, да
ћемо преко ноћи постати срећници, који ће
живети у рају западњачког благостања.
Мрзели смо Силвијуa Брукана који је
прогнозирао да ће проћи још 20 година док
Румунија научи како се живи у
демократији. Двадесет
година? Па то је цео један
људски живот! Немогуће...
Ех, немогуће...Не
само да је стари знао
шта прича, него је, кад
данас погледам уназад,
био претерани
оптимиста. Није нам ни
данас, после 25 година,
боље. Живимо у
материјалном
несигурном свету, у
свету релативних
победника али и
сигурних губитника, у
свету обрнутих
вредности и
непредвидљивих шанси,
ни налик ономе о ком смо
сањали када смо пре
четврт века сатима чекали
у реду за новине.
Читали смо немилице, све
што би се на новинском папиру
појављивало, све што је јавна сцена
поручивала. Свако је тражио да се у нечему
нађе, свако је тражио своје парче слободе.
И ми смо. Тако смо добили „Нашу реч“.
Тог 5. јануара 1990. у Темишвару, међу
штампом Слободне Румуније могао се наћи
и први број српског листа под новим
именом „Наша реч“.

Ентузијастима тог времена није било лако.
Прелазак са једног на друго уређење није
био гладак и није био без последица,
нарочито економских. Било је година када је
лист био пред гашењем. Било је година када
су новинари радили из убеђења, али
празних џепова. Из ината,
или уверења, опстали су и
очували лист.
Током ових 25 година
број Срба у Румунији
драстично је опао, села су
нам се полако празнила,
школе затварале,
транзиција и модерна
времена дигитализације
довеле су велике
новинске куће до
стечаја и гашења. Ипак,
„Наша реч“ је сваког
петка наставила да
стиже до читаоца. Чак
упркос виртуелном
тржишту и понуди, без
новчане надокнаде,
нашег листа он лајн
читаоцима, штампани
тираж се није смањивао, а
претплате су задњих
месеци чак у порасту.
„Наша реч“ је током
четврт века постојања
објавила 1.300 бројева, 46.800
страница, 80.220 текстова, 93.600
фотографија, 2.210.000 примерака.
Са Вама смо провели 788.400.000
секунди, 13.140.000 минута, 219.000 сати,
9.125 дана, 1.300 недеља и 300 месеци. И,
ту није крај. Ми смо ту и даље. За Вас!
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НАТО коначно противник
Председник Русије Владимир Путин
потписао је нову руску војну доктрину у којој
има неколико новитета: спомиње се термин
„ненуклеарно обуздавање“, нaведен је и
Арктик као подручје од виталне важности за
Русију, таксативно су набројане све верзије
опасности које данас прете Русији, од
сајбер ратовања до питања насилног
рушења унутрашњег политичког поретка у
земљи.
Ипак, главна новост нове, усавршене
верзије војне доктрине Русије свакако јесте
по први пут одређивање НАТО-а као
противника и претње данашњој Русији,
навођење да је проширивање НАТО-а новим
чланицама и истурање НАТО инфраструктуре
ка границама Русије директна војна претња
Москви, која не може да остане без
адекватног војног одговора. Заправо, у
Москви је коначно и јасно речено ко је
главни непријатељ Русије. НАТО.
Потврђена је и ранија ставка у
досадашњој руској војној доктрини по којој
Русија задржава право да на
конвенционални напад на њене интересе и
територију прва употреби нуклеарно оружје,
чак и против неке земље која сама не
располаже атомским оружјем.
Новом верзијом војне доктрине Русија је
сада по први пут и званично назвала НАТО
противником, што државе чланице тог
савеза у Европи доводи у посебну позицију.
Јер, сада морају да буду свесне да ће у
било којем тренутку неког конвенционалног
сукоба са Русијом можда постати прва мета
нуклеарног удара. За оне који то још нису,
ето прилике да се мало освесте и размисле.
Има још времена. Ако има памети...
Јер, САД у својој нуклеарној војној
доктрини одувек праве границу између
примене атомског оружја у ограниченом рату
изван америчке и руске територије и
тоталног нуклеарног рата. Американци и
њихови европски савезници у НАТО-у
рачунају на то да суочена са чињеницом
такве примене атомског оружја Русија ипак
неће извршити нуклеарни удар по територији
САД како не би била подвргнута узвратном
америчком нуклеарном удару.
Ова рачуница је нереална већ и због тога
што су линије потенцијалног сукоба данас
сасвим близу, или на самим руским
границама, а удаљене од америчких. Самим
тим, ограничени нуклеарни рат би
највероватније почео уништавањем циљева
на руској територији са свим последицама
избијања глобалног и тоталног атомског
сукоба. Прве мете руских нуклеарних удара
биле би базе НАТО-а у Европи.
Нова руска војна доктрина, односно њена
најновија верзија, даје одговоре на питања
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која нису само војна, већ пре политичка, па
и филозофска. Она даје увид у
концептуално осмишљене политичке темеље
одбрамбеног система Русије, она не следи
аутоматски старе ставове према којима је
утолико више безбедности уколико је више
оружја, или глупог поистовећивања моћи
економије са снагом војске.
Нова руска војна доктрина у принципу је
дефанзивна, али је историја показала и
доказала како нема ничег офанзивнијег од
дефанзивне позиције Руса.
Москва је сада била најдиректнија, ако не
дође до договора о новом америчком
антиракетном штиту у Европи, ако не буде
америчких и НАТО гаранција да није уперен
против Русије, Русија ће бити присиљена да
одговори војним контрамерама.
Из САД Русији још нису дате те
гаранције, а нема ни става о некој
заједничкој америчко-руској сарадњи око тог
антиракетног штита. О заједничкој контроли
тог будућег борбеног система има још мање
наговештаја. Сви досадашњи предлози
Москве у том правцу су одбијени.
Наиме, нови амерички антиракетни штит
Русија доживљава као претњу сопственој
безбедности из неколико разлога. Као прво,
локације тог новог америчког антиракетног
система изазивају сумњу у Москви да
Американци желе да деградирају руски
офанзивни интерконтинентални ракетни
потенцијал смештен на копну у функцији
руског узвратног нуклеарног удара.
У теорији нуклеарног рата она страна која
има могућност да осујети противников
узвратни атомски удар може да се нада да
у нуклеарном рату може и да победи, чиме
је директно провоцирана у некој кризној
ситуацији да прва и прибегне употреби
атомског оружја.
Ако имате ракете близу руских граница са
којима можете да обарате руске
интерконтиненталне пројектиле, онда сте у
ситуацији да имате огромну предност у
евентуалном атомском сукобу, имате „вишак“
времена не само за први удар већ и за
други.
И не само то, контејнери у којима би
требало да буду те америчке ракете
пресретачи других ракета могу врло брзо да
се напуне другим пројектилима, односно
балистичким офанзивним ракетама.
Дакле, Украјина је само завршетак
дугогодишње политике опкољавања Русије
базама НАТО-а. Ова игра сада је постала
врло опасна по европски и светски мир.
Улазимо у 2015. годину с новом руском
војном доктрином, која се непрестано
ажурира.
Мирослав Лазански

[TA [TAMPA [TAMPA
Темишвар у Великом рату
Поводом стоте
годишњице од
почетка Првог
светског рата,
Темишварци
имају могућност
да открију
занимљиве
детаље о
њиховом граду у
овом изузетно
крвавом периоду.
Наиме, од 23.
децембра, Музеј
Баната је отворио у галерији мансарде Бастиона изложбу на
тему „Темишвар у годинама Првог светског рата“, која обилује
фотографијама, оружјем, медаљама, ордењем, оновременским
гласилима итд. Посетиоци ће такође имати прилику да се
упознају са тадашњом економско-социјалном ситуацијом
Темишвара, са атмосфером која је владала уочи рата, са
последицама до тада најжешћег светског сукоба, као и са
улогом српских и француских ослободилачких трупа, те
позицијом Баната у преговорима на Мировној конференцији у
Паризу која је трајала од 18. јануара 1919. до 21. јануара 1920.

Провејава оптимизам
Резултати последњег
испитивања јавног мњења, који
је спровео Румунски институт
за евалуацију и стратегију,
показују да су Румуни са
оптимизмом закорачили у 2015.
годину. Стање народа се
понајвише објашњава
резултатом председничких
избора и вером да ће нас
господин Јоханис вратити на
прави пут. Иначе, на
својеврсној топ-листи
организација и установа у која
Румуни имају највише
поверења, воде ватрогасци са
90%, други је СМУРД са 88%,
а трећа Војска (81%). Следе
затим ДНА и Црква са негде

око 66%, а одмах иза њих су
ЕУ, Жандармерија, СРИ и
ДИИКОТ. У Националну банку
55% Румуна имају поверења, у
Правосуђе 54%, а у
образовање 51%. Што се
масмедија тиче, само код 49%
становника уживају
кредибилитет. На другој
страни, житељима наше
државе најогавнији је
Парламент, у који верују 9%
испитаника, а тик до њега са
процентом више (10%) су
политичке партије. Ни
невладине организације нису
баш по укусу Румуна,
сакупивши ипак 26%
„поклоника“.

Превео и приредио: Горан Мишковић

ВРЕМЕПЛОВ
Прослава СВ.
Спиридона
Темишварске
занатлије прослављају
25. децембра крсну
славу, заштитника СВ.
Спиридона. Слава ће
се одржати у дворани
фабричке црквене
општине после
литургије.
19. децембар 1946.

Гости тимишке
жупаније
У оквиру
пријатељских односа и
сарадње између
тимишке жупаније и АП
Војводине, делегација
Конференције
социјалистичког савеза
радног народа
Војводине посетила је
нашу жупанију.
16. октобар 1987.

Награда Савеза
писаца Румуније
Крајем протекле
седмице у седишту
Савеза писаца
Румуније у Букурешту
уручене су књижевне
награде за 1994.
годину. Међу
награђенима су Г. Ј.
Тохањану, Роберт
Шербан и Благоје
Чоботин.
9. јун 1995.
br. 1297-1298/9.01.2015.
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Бора ЂОРЂЕВИЋ,
рок музичар
ЛИЧНА КАРТА:
• Борисав „Бора“ Ђорђевић је рођен 1.
новембра 1952. у Чачку.
• Био је члан бројних чачанских и
београдских поп и рок група током 1970их као што су Заједно, Сунцокрет и Рани
мраз (са Ђорђем Балашевићем).
• Дана 15. септембра 1978. основао је
групу Рибља чорба, која је постала врло
популарна током следећих неколико
месеци.
• Након политичких промена у Србији,
био је неко време на позицији саветника
министра културе у Влади Србије 2004,
али је већ следеће године био принуђен
да поднесе оставку.
• Рибља Чорба је током година издала
19 студијских албума, седам концертних
и шест синглова.

РИБЉА ЧОРБА... НА ТЕМИШВАРСКИ
НАЧИН
• Драго ми је што сам био један од првих рок музичара који је са овим дивним
људима поделио радост победе над једним тоталитарним режимом • Многи
људи преко границе су слушали наше радио станице и гледали нашу телевизију,
тако да су били у току са збивањима на музичкој сцени • Ми смо започели једну
акустичну турнеју, „Чорба се чује и без струје“ •
• Темишварци су, коначно, видели на
делу чувеног Бору Ђорђевића...
Не бих рекао коначно, већ поново. Ја сам
овде наступио и пре, 1990. и 2005, тако да
ми је ово трећи пут.
• Водитељ концерта „Рок за
Револуцију“ је рекао да сте 1990.
поздравили темишварску публику
паролом „Жос комунисмул“. Сећате ли
се тога?
Ја се сећам да сам рекао нешто друго,
што су ме научили неки домаћини пре самог
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наступа, али није баш за новине. Сећам се
да је дворана експлодирала када сам то
ускликнуо, а наш наступ, иако кратак, био је
невероватног интензитета.
• Да ли сте очекивали такав дочек?
Искрено, да. Знали смо да погранични
људи слушају Рибљу чорбу. Додуше, не
само нас, већ и друге југословенске
извођаче и бендове. Такав је био случај не
само са Румунијом, већ и са Бугарском, где
је Чорба такође била врло популарна. Многи
људи преко границе су слушали наше радио

INTERVJU
станице и гледали нашу телевизију, тако да
су били у току са збивањима на музичкој
сцени.
• Како објашњавате тај феномен?
Комунистичке државе су биле изложене
жестокој медијској изолацији. У Југославији
је, ипак, било знатно боље.
• Темишварци су овог децембра

обележили 25 година од Револуције.
Како Вам је било међу њима?
Мени је Темишвар јако присан и стварно
сам врло срећан што сам имао прилику да
поново гостујем овде. Такође, драго ми је
што сам био један од првих рок музичара
који је са овим дивним људима поделио
радост победе над једним тоталитарним
режимом. Наравно, односим се на дешавања
од пре 25 година. Јединствен је осећај када
имаш прилику да подигнеш на ноге публику
из друге државе, која се служи другим
језиком, али зна све твоје песме. Концерт
који је одржан тог давног фебруара 1990.
био је стварно ванредан.
• Шта сте ове, 2014. године, пожелели
Темишварцима?

Исто што и пре 25 година: да се не
предају и да наставе борбу.
• Имали сте прилику да мало
прошетате центром. Како Вам се чини
град?
Све лепши и лепши, све богатији и
богатији. То је, наравно, мој субјективни
утисак. Када смо били први пут овде, све је
било сиво и избушено мецима, док се сада

указује један сасвим другачији призор.
Румуни су иначе увек пријатељски
расположени према Србима, тако да се ми
осећамо овде као међу својима. То је
приметио и наш басиста, Миша Алексић,
жива легенда Рибље Чорбе. Увек смо лепо
примљени у Темишвару и врло нам је драго
због тога.
• Шта тренутно ради Рибља чорба?
Ми смо започели једну акустичну турнеју,
„Чорба се чује и без струје“. То је много
лепа прича, међутим отказали смо неколико
концерата због здравстених проблема, али
Темишвар нисмо могли да изневеримо,
поготово у једном тако свечаном тренутку.
Горан Мракић, Жељко Аџић
br. 1297-1298/9.01.2015.
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4. ДЕЧИЈИ САБОР СРПСКОГ ФОЛКЛОРА И ОБИЧАЈА

“ВЕНАЦ”
Четврто издање Сабора
дечијег фолклора и обичаја
„Венац“ одржало се у суботу, 20.
децембра, у великој сали за
представе Дома студената у
Темишвару. Покровитељ ове
јединствене културно-уметничке
манифестације био је Савез Срба
у Румунији.
На овогодишњем четвртом
издању Дечијег сабора српског
фолклора учествовало је
седамнаест школица фолклора и
дечијих културно-уметничких
формација, од Мориша па до
Дунава, односно деца из вртића и
примарних разреда основних
школа која уче на матерњем
језику или изучавају матерњи
језик као наставни предмет.
Културно-уметничку
манифестацију, јединствену у
нашем граду, када су у питању
српски фолклор и народни
обичаји, отворио је председник
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Забавиште бр. 9 Темишвар

Први разред “Доситеј Обрадовић” Темишвар

NA[A TEMA
Савеза Срба у Румунији, Огњан
Крстић, поздравио све присутне и
између осталог рекао: „Данас смо
сведоци једног изузетног догађаја
– Сабора дечијег фолклора и
обичаја. Ово је можда
најзначајнија манифестација у
току године за Савез Срба, пошто
она окупља нашу најмлађу децу,
нашу будућност. То је оно у шта
Савез и српска заједница у
Румунији треба да улажу.
Захваљујем свим нашим
наставницима и учитељицама,
Четврти разред “Доситеј Обрадовић” Темишвар
које у оквиру свог наставног
програма раде са децом на
очувању наше традиције, затим
захваљујем свима који раде са
културно-уметничким друштвима и
који окупљају децу у школицама
фолклора, захваљујем и
родитељима који своју децу
усмеравају и упућују на очување
правих вредности. Поздрављам
вас у своје име и у име Савеза
Срба и желим вам једну добру и
берићетну предстојећу нову
годину и сретне божићне
Мачевић и Белобрешка
празнике.“
Лепоту наших српских народних
обичаја, народних српских кола,
фолклора и изворне српске
песме, показали су на сцени
Дома студената наши увек весели
малишани, њих око 500. Било је
лепо видети девојчице и дечаке у
народним ношњама и чути их
како певају и играју, док су за
свој труд заслужили велики
аплауз присутне публике. Част да
први наступе и отворе
Ченеј
овогодишњи четврти Сабор
обичаја и фолклора, припала је
Ученици првог разреда Српске гимназије
Забавишту број 9. „Карла Пелц“ из
„Доситеј
Обрадовић“ су под упутством
Темишвара-Мехала. Мехалчани, полазници
учитељице Маре Малимарков приказали
српскoг одсека Забавишта „Карла Пелц”, са
музичко-сценску игру „Христос се роди,
својим васпитачицама, Војиславом Ројков и
драга децо!“, док су њихове колеге, ђаци
Нином Косаном Галеaнку, ухватили су се за
четвртог разреда, под упутством учитељице
руке и одиграли српску народну игру
Славене Пејанов, припремили сплет игара из
„Сељачица“.
br. 1297-1298/9.01.2015.
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Стара Молдава

Свиница

Соколовац

Радимна
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Баната у кореографији Душана
Миладинова.
Ученици Основне школе
„Борислав Крстић“ из Белобрешке
и ученици Основне школе из
Мачевића, о којима брину
учитељице Невена Стефановић и
Даница Симоновић, отпевали су
две народне песме и одиграли
сплет српских народних игара из
њиховог краја.
Забавиште и Основна школа из
Ченеја, уз помоћ учитељице
Богдане Субин, васпитачице
Љиљане Милован и наставнице
Радославе Глишовић,
представили су се са народним
песмама и сплетом игара из
Баната.
Школица фолклора КУД-а
Стара Молдава, са упућивачем
Савом Константиновићем, извела
је сплет игара из Дунавске
клисуре. Публика је уживала у
добро припремљеном наступу
старомолдавских основаца у
специфичним и оригиналним
ношњама из њиховог краја.
Најмлађи Свиничани Школице
фолклора КУД „ Дунав“, са
упућивачем Витомиром Курићем,
приказали су сплет српских
народних игара специфичних за
њихов крај, а десетоминутни
наступ закључили дечијим
песмама.
Пре наступа најмлађих
Соколовчана, водитељ програма
Марко Аџић, искористио је
прилику да поздрави и госте из
Србије, који су присуствовали
овој културно-уметничкој
манифестацији: професора др
Љубишу Стојмировића испред
Одбора за образовање, науку,
технолошки развој и
информатичко друштво Народне
скупштине Србије, Светозара
Бабића, секретара Заједнице
предузетника Привредне коморе

NA[A TEMA
Србије, Жељка Павловића,
председника Групације за
неговање старих заната и
уметничког наслеђа Србије и
Александра Петровића, шефа
кабинета градоначелника Новог
Сада Милоша Вучевића.
Лепо се представила и
Школица фолклора КУД „Соко“ из
Соколовца. Млада талентована
играчка група под упутством
Маре Горун и Горана
Стефановића, приказала је сплет
народних игара из Шумадије.
Чланови Школице фолклора,
која делује при КУД-у „Свети
Никола“ из Радимне и њихови
гости из Кусића, са упућивачем
Томиславом Поповићeм,
представили су сплет српских
народних игара из околине
Београда.
Школица фолклора при КУД-у
„Плави делија“ Велики Сенпетар,
са упућивачима Радованом
Јовановим и Борком Јоргованом,
представили су се са две групе и
сплетом банаћанских народних
игара.
Школица фолклора при КУД-у
„Свети Сава“ из Великог
Семиклуша, коју воде са много
успеха уметнички руководиоци
Наталија и Георге Мандран,
представила је на сцени Дома
студената банаћанске народне
игре из околине Великог
Семиклуша и сплет игара из
Шумадије.
Школица фолклора АКУД
„Младост“ Темишвар, чији је
упућивач Бијанка Јоргован, на
сцени је са две групе играча,
полазницима забавишта и
основцима, извела неколико
сплетова српских народних игара.
Част да наступе на
овогодишњем Сабору припала је
и Школици фолклора при КУД-у
„Круна“ из Српског Семартона.

Велики Сенпетар

Велики Семиклуш

АКУД “Младост” Темишвар

Српски Семартон
br. 1297-1298/9.01.2015.
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Фенлак

Чанад

Варјаш

Дета
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Ово је њихово прво појављивање
на Фестивалу „Венац“ а за ову
прилику припремила их је старија
колегиница Зорица Мирков, уз
музичку пратњу Марка Бандуа и
Себастијана Струце Чолаковића
и уметничких руководиоца Весне
Струце Чолаковић и Миливоја
Мишкова.
Девојчице и дечаци из
Фенлака су под упутством
Загорке Стана представили део
божићних обичаја.
Ред је дошао да своје умеће
прикажу и млади чанадски
тамбураши. Ово је њихово прво
појављивање на Фестивалу
„Венац“ и за ову прилику
одсвирали су неколико српских
песама. Упућивачи малих
тамбураша из Чанада су Марко
Бугарин и Славен Павловић.
Први пут се на Сабору обичаја
и фолклора такође појавила и
Школица фолклора КУД „Сава
Илић“ из Варјаша, под упутством
Наде Ћирић, која се представила
публици са играма из Баната.
За четврти Сабор чланови
Школице фолклора из Дете, при
КУД-у „Свети Никола“,
припремили су игре из Груже, под
упутством Дијане Татарушану.
После сваког наступа,
секретар ССР Златиборка
Марков, потпредседник Савеза
Срба, Славољуб Аднађ и
председник Месне организације
Савеза Срба – Темишвар, Дејан
Попов, уручивали су упућивачима
и представницима културноуметничких друштава дипломе, а
сви учесници Дечијег сабора
српског фолклора и чланови
фолклорних дружина, добили су
од представника ССР поклонпакетиће али и прилику да се
играју у Мегазону, где су игрице
биле на снази, онако како деци
највише прија.
Горан Гога Пантин

DOGA\AJ
ГOДИШЊЕ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА САВЕЗУ
СРБА У РУМУНИЈИ И ЛАЗАРУ МАНОЈЛОВИЋУ
На свечаној Седници СО Кикинда
прошлог петка 26. децембра су додељене
годишње награде, награда за животно дело
и похвалнице истакнутим појединцима и
колективима.
На свечаности у кикиндској општини,
награде је уручио председник, Павле
Марков.
Награде
општине
Кикинда за
животно дело
припале су
др
Браниславу
Микићу, за
хуманост и
предан рад и
Душану
Дејанцу, за
посебан
допринос
развоју и
промоцији
историје,
књижевности и очувању културне баштине.
Према одлуци кикиндског Општинског већа,
а на предлог Џез секције АДНМ Гусле,
Браниславу Лали Ковачеву постхумно је
додељена Златна плакета општине Кикинда,
за посебан допринос развоју, промоцији и
неговању џез музике.
За рад, исказане резултате и успехе у
протеклој години похвалнице општине
Кикинда добили су: млада виолинисткиња
Стефанија Удицки, за постигнуте врхунске
резултате на интернационалним музичким
фестивалима и промоцији Општине Кикинда.
Савез Срба у Румунији добио је
Признање за унапређење сарадње у области
културе и образовања на подручју српског и
румунског дела Баната, а Лазар Манојловић,
генерални конзул Републике Србије у
Темишвару за свесрдну помоћ и развој

пријатељске сарадње општине Кикинда и
жупаније Тимиш.
Образлажући ову награду, Саша Танацков,
секретар Општине Кикинда, је између
осталог рекао: „Савез Срба у Румунији
институција која окупља наше сународнике у
Румунији годинама је мост сарадње Кикинде
и Темишвара,
а свој значај
и допринос
потврђују
сталним
активностима
на сарадњи и
зближавању
Срба и
Румуна са
обе стране
границе.
Своју
приврженост
овим
циљевима
посебно су
исказали
током бројних координираних активности
општине Кикинда и у поступку трајног
отварања граничног прелаза Наково – Лунга.
Савез Срба у Румунији је био
гласноговорник интереса и намера општине
Кикинда у институцијама и пред надлежним
државним органима суседне државе. Водећи
људи Савеза и уважени чланови српске
заједнице у Румунији, а посебно Огњан
Крстић, Славољуб Аднађ и Јавор
Радованковић, као и посланик у Румунском
парламенту Славомир Гвозденовић,
осведочени су пријатељи Кикинде.“
Признање за Савез Срба у Румунији је
уручено Огњану Крстићу, председнику ССР,
а тога дана у Кикинди су били и
потпредседник ССР Славољуб Аднађ и
приватни предузетник Јавор Радованковић.
Љубинка Перинац Станков
br. 1297-1298/9.01.2015.
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OBELE@AVAWA

ДАН СЕЋАЊА НА ТЕМИШВАРСКУ
РОК-РЕВОЛУЦИЈУ
Старији рокери се вероватно сећају првог
концерта после децембарске народне буне
против Чаушескуовог режима у Темишвару.
Ради се о незаборавној свирци у дворани
„Олимпија“, симболично названој „Rock
pentru Revoluţie“ („Рок за Револуцију). Мало
је у историји било таквих збивања у граду
на Бегеју, а присутни тврде да су се у тим
тренуцима из младих груди излили сав бес,
гнев и незадовољства нагомилана током
година. Фрустрације и негативна енергија
претворили су се у радост, а набој
ентузијазма је достигао врхунац у тренутку
наступа београдске Рибље чорбе. Било је
то у оно време када су многи омладинци
румунског порекла разумевали српски због
југословенске телевизије и музике коју су
слушали на журкама, те су на Бору
Ђорђевића гледали као на живу легенду. У
фебруару 1990. свирали су још и Валентино,
Викторија, Бајага и Про Музика, али је народ
највише „одлепио“ на Чорбу, који је неколико
пута изашао на бис и засенио енглеске
бендове Crazy Heads и Jesus Jones.
Овог децембра, после 25 година,
заслугом општине града Темишвара и
посредством менаџерске фирме Дијане Поп,
организовано је ново издање „Рока за
Револуцију“, у знак сећања на погинуле за
слободу.
Први је на сцену ступио бенд Про Музика
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и легендарни Илије Степан, који је закључио
наступ својим револуционарним рефреном
„Тимишоара, Тимишоара“. Бора Ђорђевић,
који је напустио болницу да би се нашао
пред темишварском публиком, појавио се у
црном капуту и са зимском капом на глави.
Неуморни рокер је извео неколико
незаборавних хитова и загрејао фанове, али
магија тог давног фебруара `90. није више
била створена. Сасвим је могуће да се неке
емоције појављују само у преломним и
трагичним тренуцима историје. У
међувремену, променили се и Темишварци,
променио се и Бора...
Бајага и Инструктори, који су често
гостовали у главном граду Баната, али и у
другим околним местима, преузели су
штафету. Сви присутни су уживали у
незаборавним хитовима њихове младости, а
Момчило је, као и увек, био на висини
задатка.
Најпознатији темишварски састав, Феникс,
закључио је вече, док је вокални солиста
Нику Ковач отпевао неколико старих хитова,
међу којима и незаборавну песму
„Тимишоара“.
Иако су револуционарни жар и занос
знатно спласнули после 25 година, љубав
према доброј музици је, на сву срећу, остала
нетакнута.
Горан Мракић

REPORTER

СЛАВСКИ КОНЦЕРТ У ДЕТИ
Културно-уметничко друштво „Свети
Никола“ из Дете је у петак, 19. децембра, за
Никољдан, прославило своју крсну славу.
Додуше, два дана касније, у недељу, 21.
децембра, након резања колача у српској
православној цркви, чланови друштва и

Гости из Српског Семартона су се
представили са омладинским оркестром и
тамбурашима, док је КУД „Круна“ извело
игре из Шумадије. У наставку су наступили
гости из Србије, из Омољице, са играма из
Доње Косаонице, Бујановца и Горње Ресаве.

њихови гости окупили су се у месном Дому
културе, где је с почетком у 18.00 часова
био заказан програм с учешћем више
фолклорних друштава.
У присуству председника Савеза Срба у

Представници културно-уметничког друштва
„Жисел“ тврде да од народног кола нема
социјалније игре. Коло, свакоме приступачно,
не прави разлике између вера, сталежа,
полова и година. У колу смо сви једнаки и

Румунији Огњана Крстића, председника
општине Петруа Романа, пароха Љубодрага
Богићевића, председника КУД-а „Жисел“
Омољица Божидара Поткоњака и директора
Дома културе Овидијуа Иванче, омладинци
су представили своје умеће.
КУД „Свети Никола“ је изашло на
позорницу са неколико својих формација,
које су извеле игре из Централне Србије,
Груже, Баната, Бачке и околине Београда.

равноправни: и богаташ и сиромах, и
послодавац и радник, и варошанин и сељак,
и мушко и женско, и старо и младо, и зрели
људи и недорасла деца. То је игра
заједнице која људе изједначује, везује,
мири и усклађује.
Под тим геслом уследило је заједничко
дружење, а Дећани су у радости и весељу
обележили још једну крсну славу.
Горан Мракић
br. 1297-1298/9.01.2015.
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MATERICE
У Саборној цркви у Темишвару:

ПРАЗНИК МАЈКИ И ЖЕНА
Материце, најважнији хришћански празник
мајки и жена, био је 28. децембра, другу
недељу пред Божић, обележен и у Саборној
темишварској цркви.
После Свете литургије на којој су
чинодејствовали игуман Јустин (Стојановић),
егзарх
манастира
Епархије
темишварске,
протојереј
Јоца
Несторовић,
старешина
темишварске
Саборне
цркве и
протојерејставрофор
Мирослав
Стојков,
умировљени
свештеник, у
саслужењу
Хора православне Српске Саборне цркве,
присутни верници позвани су да присуствују
кратком програму посвећеном мајкама којег
су спремили и приредили полазници
припремног и четвртог разреда Српске
гимназије „Доситеј Обрадовић“ у Темишвару,
под упутством њихових учитељица Вере
Жупунски и Славене Пејанов.
Они су симболично везали мајку, Весну
Кланицу, па су затим рецитовали песме
посвећене мајкама и прочитали неколико
текстова о овом празнику. Након ових
пригодних песама и рецитација, деца су

одвезала мајку која је затим свако дете
присутно у храму даривала поклонима.
Верници су били позвани, након програма
којим су наша деца улепшала ову прославу,
од стране високопреподобног егзарха
манастира Епархије темишварске игумана
Јустина
(Стојановића),
да посете
изложбу
женских
ручних
радова из
Дете, Денте и
Шенђурца,
постављене у
свечаној сали
Владичанског
двора.
Присутни су
могли да
виде како
изледају
традиционални
пешкири, умиваоници, ношње и остали
производи народне радиности.
Прослави Материца је поред великог
броја верника присуствовао и директор
Српске гимназије „Доситеј Обрадовић“
Јадран Кланица, а Српска православна
Епархија темишварска и Савез Срба у
Румунији обезбедили су пригодне поклоне за
сву децу и мајке које су тог дана биле
присутне у храму и на изложби постављеној
у свечаној сали Владичанског двора.
Горан Гога Пантин

У Фабричкој цркви:

МАМЕ СУ ВЕЗАНЕ И ОДВЕЗАНЕ ЉУБАВЉУ
Први снег је у Темишвару пао 28.
децембра, на Материце, те је за малишане
окупљене по нашим храмовима то била још
једна прилика за радовање.
По српској традицији Материце се славе
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две недеље пред Божић у свим нашим
црквама, па и у градској фабричкој цркви
где су се окупили верници и ђаци од нултог
до деветог разреда са својим вероучитељем
Лазаром Станковићем и учитељицом

BO@I]NI MAGAZIN
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I

РАЗОНОДА
Прича из Републике Српске

ЂЕДА МРАЗ

Ти ... ти, ти си ми однекуд познат, или ми
се чини или те знам још од ђетињства, та
сиједа брада, па тај црвени капут, па та
бијела капица, па те вреће. Ко си ти?
Д.М. Више ни сам не знам ко сам.
Како не знаш?
Д.М. Лијепо, тамо одакле сам кренуо био
сам Божић Бата, негђе на пола пута рекли
су ми да сам Ђед Божичњак, још се
поштено нисам ни навикао на то име, а већ
су ме убјеђивали да се уствари зовем Ђеда
Мраз...
Значи ти си тај чувени Ђеда Мраз...
Д.М. Нисам ја Ђеда Мраз...
Како то сад ниси Ђеда Мраз, ко си ти
ако ниси Ђеда Мраз...
Д.М. Па добро јесам, али опет и нисам,
бар овђе нисам...
Па ко си овђе.
Д.М. Овђе сам Свети Никола.
Како сад Свети Никола...
Д.М. Добро Ђеда Мраз сам био у
младости, у међувремену сам се крстио и
промијенио име па се сад зовем Свети
Никола...
Свети Никола? ... Не личиш ми баш на
њега, бар колико га се сјећам са славске
иконе, нимало не личиш, али добро нека ти,
него шта је твој задатак?
Д.М. Мој задатак је да дијелим поклоне?
Дијелиш поклоне, зар данас ико ишта
дијели, али добро, нека, него гђе су ти твоји
поклони? Није ваљда да их носиш у
џеповима?
Д.М. Наравно да их не носим, прво сам
их носио у кочијама које су вукли ирваси...

II
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Ирваси, па гђе су ти ирваси...
Д.М. Нема их, убили их овдашњи ловци,
односно криволовци јер су их замјенили за
јелене, овђе, гђе је, како кажу, увијек сезона
лова на јелене...
Па шта си онда урадио црни кукавче.
Д.М. Онда сам изнајмио камионет и возио
се све док се није десило да је стао...
Стао...
Д.М. Стао...
Како стао...због чега...
Д.М. Због нафте, односно због воде у
нафти која се на овој хладноћи заледила...
Откуд вода у нафти...
Д.М. Е, то немој питати мене то питај
газду пумпе на којој сам је насуо...
То ти баш не вјерујем, то за воду у
нафти, гђе ће наша елита, то јест газде
пумпи да сипају воду у гориво, односно
гориво у воду... Ти изгледа хоћеш нашу елиту
да назовеш лоповима... да ти ниси какав
убачени елемент, да не кажем шпијун...
Д.М. Нисам шпијун
Добро, добро, немој да се љутиш, ниси
шпијун, него причај шта је даље било...
Д.М. Шта ће бити, оно што је морало, док
сам отишао до телефона да јавим нашем
Ђеда Мразовском, Божичњачком, Божић
Батском, Свето Николском синдикату да
пошаље помоћ неко ми је украо све
поклоне...
Овђе неко да ти нешто украде, е до сада
сам ти све вјеровао, али то не могу...у
Републици Српској да ти неко нешто
украде... то ти не вјерујем...
Д.М. Вјеровао или не вјеровао али тако је
било, очију ми...
Чекај, чекај кад смо већ код очију, откуд
ти та масница испод десног ока...
Д.М. То је од радника у штрајку, кад сам
им донио дванаесту, децембарску плату...
Дванаесту децембарску плату? То је за
радовање, а не за туговање, да се можда
нису радници толико обрадовали да су те
претукли...
Д.М. Нису. Помислили су изгледа да се то
неко са њима шали чим им доноси
дванаесту децембарску плату, а још нису
добили ни четврту априлску... и онда, онда
је један рекао како неко хоће да им
прескочи седам-осам плата, па скочио на
мене и споменуо неком мајку лоповску... и...

РАЗОНОДА
И шта и...
Д.М. И то је посљедње чега се сјећам...
кад сам се пробудио назвао сам наш Ђеда
Мразовско - Божичњачко - Божић Батски Свето Николски синдикат и тражио
повишицу на услове рада у овој лудој
земљи и још дневнице за ратне услове и
прековремени рад јер се ваљда овђе како
чух празнују двије Нове године па онда иду
и дупли поклони...
Добро, шта је рекао тај ваш синдикат...
***
Поручила наша база
да чекамо Ђеда Мраза
да донесе пету плату
нашем славном комбинату.
Због несретне ове климе
Ђеда касни пола зиме
па се питам ове ноћи
дал ће икад нама доћи.

Д.М. Рекао да не да више овђе никакве
поклоне, а понајмање дупле, да је у ову
врећу без дна већ пуно давао и да сад иде
на друга мјеста да даје, јер се овај народ
овђе не разумије у поклоне...
Шта ћеш сад јадан...?
Д.М. Ништа, односно идем тамо гђе је
много боље, у ...
... у Сирију...
Миладин Берић

не може се платит дочек
ни на кредит ни на почек.

На орозу прст судбине:
Цев на слепо око.

Видим жени елан спласно
ко да сам јој лупно чвргу
па ми каже полугласно
биће добро и на тргу.
Миладин Берић

Или-или, осам празних,
Један метак прави,
Чека главу да расцепи
Као цвет крвави.
Ал’ Срби су, од свих бољи,
Храбри мимо света,
Измислили нову игру
Српскога рулета.

Док по кругу сложно газе
они што су изнад базе
што ће фирму ове зиме
завести под своје име
Ми вичемо испред зграде
ове наше нове Владе
доста нам је било фраза
ми хоћемо Ђеда Мраза
Мада знамо нисмо ђеца
да без мига главног свеца
из Његове труле вреће
за нас ничег бити неће.
Миладин Берић
ДОЧЕК
Неће више моја дама
да дочека Нову сама
па од ђеце марке жица
да направи мејкап лица.
Наговара затим мене
да по граду гледам цијене
да л’ су скупљи него лани
хотели и ресторани.
Кажем жени скупо није
ко за тебе три пензије

Нема тајне у шаржеру,
Уздахнеш дубоко,
На орозу прст Србина:
Цев на слепо око.
ПЕСНИЦИ
Да ли још пишете стихове
или само крчмите њихове
режимске баљезгарије
о песничке ништарије?!
Пишете како вас науче,
пишете када вам наруче
за празнике и сахране,
када вас напоје и нахране.
Лижете руке цвилећи
песнички мозгови пилећи.
Бора Ђорђевић
СРПСКИ РУЛЕТ
Некад беше грозна игра
Пред очима света,
Игра страшна, убитачна,
Рускога рулета.
Тајни метак у шаржеру,
Удахнеш дубоко,

Сви су меци у шаржеру,
Нема срећног краја,
Нема коцке ни ризика,
Нема промашаја.
Нема више или-или,
Сад сваки убија!
Тако расте српска земља:
Небеска Србија.
Растко Закић
АПАТРИД
Је ли иког стид
што сам,
ево,
и ја апатрид?
Ја, даме и господо,
уважене умне
и крунисане главе,
не мрднух из куће,
а остах без државе?
Душко М. Петровић
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III

РАЗОНОДА
Афоризми
Нашао сам политичког истомишљеника.
Неки много тврдоглав човек, једва сам га
убедио да мислимо исто.
• Да имам милионе џепова постао бих
богат. Свакога дана у џепу нађем по динар.
• Од џелата никада неће постати добар
фризер.
• Смањен је број незапослених! Бог да им
душу прости.
• Органи реда поштују традицију. Преносе
пендрек с колена на бубреге.
• Срби показују да су прави заводници. Док
се забављају са Европом, флертују са
Русијом.
• Пуцамо! Зато нам нико не излази у
сусрет.
• Плаћени убица је остао без редовних
примања. Неки криминалци су му украли
идентитет.
• Играчи нашег тима не одуговлаче са
игром. Они не могу брже!
• Сатерали смо играче противничке екипе у
ћошак. Ено их код корнер заставице, радују
се.
• За разлику од Кинеског, Берлински зид је
пао. Па после кажу да је кинеска роба лоша.
• Немамо културу дијалога, али зато имамо
културу монолога. Псујемо себи у браду!
• Баците га лавовима! Нека и њима покаже
зубе.
• Отворите душу пред полицијом, јер
полиција не воли затворене људе.
Владица Миленковић

• Министри раде и ноћу. Тада се најбоље
сналазе.
• Србија је земља чуда. Омражени
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политичар је убедљиво најпопуларнија
личност.
• Потписујем све што сте рекли! Па нека
ме оптуже за плагијат!
• Сада ћемо да погледамо рекламе и
враћамо се у емисију већ наредног дана.
• Да у Србији нема цензуре, доказ је што
министри говоре којешта.
• Политички противници му броје сваку
пару. Чине то већ годинама, и још их нису
пребројали.
• Почео је као активиста који лепи
плакате. Сада као министар лепи евре
певачицама.
• Правду ћемо потражити на суду. Тамо
се изгубила.
• Због шкакљивих питања новинара,
властима није до смеха.
• Ко хоће да гази по црвеном тепиху,
много тога мора да гурне испод њега.
• Код нас се гради за будућност. Све што
је давно започето, биће завршено за
неколико деценија.
• Нашао сам се са судијом у четири ока,
па је он одлучио да зажмури.
• Историја криминала може већ сада да
се напише. Нема више живих учесника.
• Водићемо позитивну кампању.
Афирмисаћемо мане својих противника.
• Ућуткали су тог политичара
постављањем за амбасадора. Не зна
ниједан страни језик.
• Први милион се стиче тако што на
изборима преварите милион људи.
• Просјачење није кривично дело.
Штавише, не одговарају ни они који су
створили оволико просјака.
• Србија не може да рачуна ни на једну
функцију у међународним организацијама, јер
не може да приложи потврду да није
кажњавана.
• Желимо да се ратни злочини никада не
понове, али морамо да изађемо у сусрет
захтевима гледалаца.
• Министар у новој влади има
информацију где је завршио покрадени
новац, али ће то задржати за себе.
Александар Чотрић

РАЗОНОДА

ЕВРОПСКИ ДЕДА МРАЗ
Као и сваке Нове године, у поноћ смо
нестрпљиво чекали Деда Мраза.
Неочекивано и први пут од кад га чекамо,
дошао је тачно у поноћ.
Леп, дотеран, „Армани“ бунда, „Версаће“
панталоне, „Прада“ чизме.
Саонице најновији модел а позлаћене.
Уместо ирваса нови хибридни мотор од
120 коњских снага.
Небо блиста од фантастичног ватромета.
Деца и ми занемели.
- Немојте се ништа чудити, ја сам
европски Деда Мраз - смешио се гост. - А
ви сте драги моји, од сада у мојој
надлежности!
Како смо се ми само обрадовали!
Деца су одмах почела да скачу и играју
око нашег новог добротвора.
Ја сам искористио гужву да додам још
понешто на наш ионако подугачак списак
жеља.
- Ево добри Деда Мразе, овде пише све
што би наша деца желела за Нову годину!
- предао сам му најзад наш списак.
Деда Мраз је само ведро одмахнуо руком
и вратио ми списак.
- Сачувајте га за себе, господине! Ви

ћете то умети најбоље сами!
Затим је Деда Мраз завукао руку у своју
„Долче & Габана“ врећу и извадио хрпу
новца!
- Ево вама нешто лепо од вашег
европског Деда Мраза!
Вадио је и вадио, тако да се направила
прилична гомила.
- Јел довољно - упитао је шеретски се
смешећи.
- Како да није - нисам крио одушевљење.
- Па ви сте најбољи Деда Мраз у историји
нашег народа! Нико нам никад није поклонио
више новца!
- Па рецимо да ово назовемо...
пријатељска позајмица - и даље се смешкао
Деда Мраз. - А прави поклон за вас је...
ниска каматна стопа!
Нешто ми је стало у грлу.
- Па хвала нисте требали- покушао сам
да будем пристојан. - Него... до када да вам
вратимо ове оволике паре?
Деда Мраз је миловао децу по коси.
- Шта се ви бринете за то... Ово је
ионако поклон за дечицу...
Слободан Симић
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V

РАЗОНОДА
ВИЦЕВИ
Играју Босна и Бразил утакмицу.
Роналдињо шутира слободан ударац, а
Босанци у живом зиду се окренули према
голу. Голман виче:
- Шта то радите, окрените се према
лопти!
А Мујо ће:
- Ма шути болан, ‘оћемо и ми да видимо
гол.
*
У једном селу гајио Цига свиње, кад
једног дана дођу људи у белом:
- Добар дан!
- Добар дан!
- Имате свиње?
- Имамо свиње!
- Јел’ храните свиње?
- Хранимо свиње!
- Па чиме?
- Па деца скупе ђубре, отпатке са улице,
оно, ово, свиње супер, задовољне и тако...
- 5.000 казна!
- Што?
- Па ми смо из одељења за заштиту
животиња, а ви им дајете ђубре, како вас
није срамота?!
И он плати. После неког времена долазе
људи у црвеном.
- Добар дан!
- Добар дан!
- Имате свиње?
- Имамо свиње!
- Јел’ храните свиње?
- Хранимо свиње!
- Па чиме?
- Па жена скува сарму, чоколадицу, оно,
ово, прво једу свиње па онда ми, све супер,
ок, свиње напредују и тако то...
- 50.000 казна!
- Што?
- Ми смо из заштите људи, они немају
шта да једу, а ви свињама дајете
чоколадице, како вас није срамота?!
Плати он. После неког времена долазе
људи у црном.
- Добар дан!
- Добар дан!
- Имате свиње?
- Имамо свиње!
- Јел’ храните свиње?
- Хранимо свиње!
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- Па чиме?
- Па ја им дам по 100 еврића па нек једу
шта хоће!
*
Умро Циган па га на небу питају:
- Куда ћеш, у рај или пакао?
А он одговара:
- Може за Немачку?
*
Дошао Мујо у Србију и види хармонику у
излогу, уђе у продавницу и каже: Опростите,
колико кошта ова хармоника ?
Продавач: Не продајемо Босанцима.
Идући дан Мујо се маскира у Кинеза,
дође у продавницу и упита колико кошта
хармоника?
Продавач каже: Не продајемо
Босанцима...
Мујо се изнервира, маскира се у Енглеза
опет дође у продавницу и на енглеском
упита колико кошта хармоника.
Продавач: Рекао сам 1.000 пута да не
продајемо Босанцима !!
Мујо: А братее, како ме увијек сконташ и
зашто не продајеш Босанцимаа??
Продавач: Зато што ово није хармоника,
него радијатор...
*
Дошли Мујо и Хасо у кафану.
Конобар:
- Изволите?
Мујо:
- Мени дајте пиво ЛАВ јер сам ја лавчина,
а Хаси може коњак.
*
Долази Медведев код Путина и нервозно
му предлаже да укину више временске зоне.
Пита њега Путин:
- Зашто ?
- Па не сналазим се више, одлетим у
други град, зовем кући а они сви спавају.
Прошли пут тебе пробудим у 4 ујутру, а
мислио сам да је вече. Зовем Ангелу Меркел
да јој честитам рођендан, каже био јуче.
Председнику Кине честитам Нову годину,
каже да је сутра.
- Ма добро, све су то којештарије - говори
му Путин.
- Ма какве којештарије, сећаш се кад се
срушио онај пољски председнички авион? Ја
зовем да им изјавим саучешће, а каже човек
да авион још није ни полетео.

ВИЦЕВИ О ЛАЛИ
Лалина писма
Одлази Лала у војску, а Соса плаче и
кука: Како ћу знати шта да ти шаљем у
пакету, кад не знам да читам? -Та, Сосо, не
брини ништа. Ја ћу ти у писму цртати, а ти
ондак то пошаљи. - Теши је Лала. Тако и би.
У првом писму, Лала нацрта ћурку. Соса
шаље ћурку. У следећем, Лала нацрта
штрудлу. Штрудла стиже. И све то би дивно
и красно до једног момента.
После неког времена, стиже Соси писмо
од Лале, а у њему
црта, тачка, црта,
тачка. Соса унезверена,
ништа не разуме, па
ништа и не шаље.
Убрзо потом стиже
Лала на одсуство и
каже: А, бог те материн,
Сосо, што ми ниси
послала пакет ономад?
- Па, Нисам знала
шта си црто - покуњено
ће Соса.
- Е, глупа жено, та
нацрто сам оно што
највише волем резанце са маком!
Сарма
Пита Лала Сосу:
- Је л‘, Сосо, знаш ли ти која је
животињско - биљна симбиоза најбоља?
- Немам појма, Лало - одговара Соса.
- Па сарма, Сосо.
Лала к’о кера
Како си Лало? - Пита га Панта.
Не питај! К’о кера.
К’о кера !?
Да. На Сосу ни да ланем, а на туђу ланац
да искидам...
Утекла је она одавно
Ради Црногорац склекове. Гледа га Лала,
гледа, па му одједном каже:
- Ја мислим да је она теби већ одавно
утекла!
Мајстор за прављење деце
Оженио се Лала и после три месеца жена
му роди дете. Дође му друг у посету, гледа
он Лалу, па ће рећи:
- Провери ти, Лало, од колико месеци се
рађају деца.
Оде Лала код доктора да га пита:

- Докторе, од колико месеци се рађају
деца?
На то ће доктор:
- Од девет.
Мисли Лала, па опет пита:
- Докторе, а да ли може жена да роди
дете од седам месеци?
- Може, Лало.
- А може ли жена да роди дете од пет
месеци?
- Може - каже опет доктор.
Гледа Лала доктора,
па каже:
- Докторе, само још
једно питање: да ли
жена може да роди
дете од три месеца?
Гледа доктор Лалу,
види он да ту нешто
није у реду, па каже:
- Може, Лало, може.
Само треба да га
направи мајстор.
На то ће Лала:
- Е, докторе, тај сам!
Хлеб од јуче
Улази Лала у пекару
и пита:
- Имате ли хлеба од
јуче?
Продавачица, пријатно изненађена, каже:
- Имамо.
- Та што га онда не баците!
Добар човек
Свађају се Лала и Соса:
- Ти би, канда госн мој, сигурно воло да
сам се ја удала за неког другог, а?
- Та, ја никоме не желим зло.
Казали Лали да ће бити рата
Казали неки Лали у бирцузу:
- Биће рата!
Лала се замисли па ће забринуто:
- Та нека буде, само да не буде
ослобођења!
Лала губи вид
Код очног лекара Лала се жали да све
слабије види.
- Видите, ви губите вид од силног пића озбиљно ће лекар.
- Та није, верујте, тек кад попијем видим
боље - све дупло.
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СВЕТ ФИЛМА

СПОРТ У ФИЛМОВИМА
Фудбал, бокс, ауто трке, кошарка, хокеј,
атлетика ... готово да нема спортске
дисциплине која није послужила као основа
за добар филм. Кроз историју
кинематографије, приче о спортским
успесима, олимпијском духу, ривалствима и
фер плеју сведоче о томе колико су
спортисти и њихова достигнућа али и
одрицања знали да послуже као инспирација
филмским ауторима, па су тако неки од
„спортских“ филмова достигли и статус
ремек-дела седме уметности: „Разјарени
бик“, „Ватрене кочије“, „Роки“, па и српски
„Монтевидео“ само су примери како судбине
спортиста могу бити полазна тачка за
креирање уметничког дела.
БОКС
Направљено је заиста много сјајних
филмова који су “обрадили” ову тему, који су
били посвећени легендарним песницама,
борбама у ринговима ...

борбе, „заразна“ музика која је обрађена
више пута од првог од укупно шест делова.
Још једно истинско филмско ремек-дело у
вези са боксом. Филм „The Champ“
(Шампион) из 1979. године. Срцепарајућа
прича о некадашњем боксерском шампиону
Билију Флину, који је после каријере једва
састављао крај са крајем, како би
прехранио себе и сина Ти Џеја. Били
(маестрална улога Џона Војта) намерава да
се врати у ринг, а Ти Џеј у њему види идола
... На крају „Шампион“ умире.
“Али”. Да ли је потребно нешто више
рећи? Филм о једном од најбољих боксера
свих времена. Касијус Клеј или Мохамед
Али. Свакако није најбољи филм, поготово
када се погледају ови горе наведени, али
чим је реч о Алију вреди га видети, ако већ
нисте. Прича о животу сјајног боксера, од
млађих дана до уласка у ринг и шампионског
пута. У главним улогама су Вил Смит, Џејми
Фокс, Џон Војт.
ФОРМУЛА-АУТОМОБИЛИЗАМ
Један од најпрестижнијих и најскупљих
спортова на свету. Свет аутомобилзма, свет
Формуле, брзих четвороточкаша, прелепих
девојака, „возача-плејбоја“, „возача-робота“
или „возача-војника“.
Од новијих остварења које је обрадило
ову тематику јесте филм „Rush“ (Руш, 2013.

Према многим оценама, „Raging Bull“
(„Разјарени бик“, 1980. године) би могао да
понесе епитет, не само филма о боксу и
боксерима, већ уопште о спорту. Овај филм
имао је чак осам номинација за Оскара.
Добио је две. За најбољу мушку улогу (Де
Ниро) и монтажу.
Раме уз раме овом остварењу је серијал
„Роки“. Силвестер Сталоне у улози
„италијанског пастува“ Рокија Балбое,
шибања у рингу, антологијске сцене, урлик
“Едријеееен” са затвореним оком после
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година). Велико ривалство Британца Џејмса
Ханта и Аустријанца Никија Лауде. Вреди
погледати! Иако смо желели да се
фокусирамо искључиво на игране филмове,
немогуће је заобићи документарац о Ајртон
Сени. Бразилац који је и дан-данас за многе
најбољи свих времена. Био је три пута

СВЕТ ФИЛМА
светски шампион. Погинуо је у 34. години.
Култно остварење Горана Марковића,
горка комедија о Флојду, „лезилебовићу“ (или
„друштвеном паразиту“, како га отац назива)
чији снови о каријери аутомобилског аса
нестају у вртлогу догађаја који кулминирају
завршном трком сезоне. Драган Гага
Николић јури по блатњавој стази у
легендарном „фићи“ са ћелавим гумама, у
својој, испоставиће се, опроштајној трци и
стиже први до циља. Али ... Тешко је и
замислити да има оних који нису гледали
„Националну класу”, и то у више наврата;
урнебесне реплике и данас се цитирају уз
осмех, баш као што је случај са
„Маратонцима” или „Радованом трећим”.
Иако аутомобилизам заправо и није у центру
збивања, ово је био и до данас остао
једини српски филм у којем смо видели
једну праву ауто трку.

Дијегу Арманду Марадони, легендарном
Аргентинцу, који је о фудбалу знао све и то
нам је несебично показивао.
„Монтевидео, Бог те видео”. Романтична
филмско-фудбалска прича о томе како се
ова игра некада није играла због новца него
због нечег другог, лепшег, емотивнијег,
невинијег ... Знате све и о првом и о другом
делу филма. Моша, Тирке, Уругвај, Светско
првенство ... То су била времена, то је био
фудбал!
ОСТАЛИ СПОРТОВИ
„Chariots of Firе“ („Ватрене кочије“, 1981.
година). Атлетика. Филм о двојици
Британских атлетичара, који се такмиче на
Олимпијским играма 1924. године. И,
наравно, Вангелисову музичко ремек-дело.
На Зимским Олимпијским играма у Сочију
2014. године учествовао је и боб тим са
Јамајке. А 20 година пре тога снимљен је

ФУДБАЛ
„Victory” (Бег у победу). Филм из 1981.
године. Није „пуцао” на велике филмске
награде, већ на то да га публика заволи. А
како не волети филм у којем играју такве
фудбалске легенде какви су Пеле, Боби
Мур, Освалдо Ардиљес ... “? „Маказице“
Пелеа, Ардиљесов дриблинг ...! У којем
играју такве глумачке величине какви су

Макс фон Сидов и Мајкл Кејн ! У којем
Силвестер Сталоне брани пенал Немцу и
потом сви савезнички војници, уз помоћ
француских домољуба, беже у слободу!
Тешко је заобићи ЊЕГА. За њега
Аргентинци кажу: „Бог на небу, ОН на
земљи”. Емир Кустурица је пре шест година
направио документарни филм „Марадона“ о

филм баш о томе. Урнебесна комедија “Cool
Runnings” (Хладна трка) из 1993. године
говори баш о томе да Јамајчани направе
боб тим и учествују на Олимпијским играма.
Нисмо могли да не ставимо и српски
филм из 1979. године – „Последња трка“.
Љубав коња „Зимзелена” и његовог поносног
џокеја, 12-годишњег дечака. „Зимзелен” је
некадашњи шампион, којег је управа ергеле
одлучила да прода кланици, али догађа се
обрт и коњ долази у власништво дечаковог
школског разреда. Играју: Владимир Буљан,
Мирјана Јоковић (једна од њених првих
улога), Бобан Петровић, Павле Вуисић ...
Младен Николић
http://mondo.rs
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XI

ВЕРОВАЛИ ИЛИ НЕ
JЕСТЕ ЛИ ЗНАЛИ?
• Риба Гара Руфа храни се површинским
слојем људске коже и при том испушта
ензим дитранол који ублажава тегобе
болесника с псоријазом.
• Име Исус изводи се од јеврејске речи
Је-хосхуа и значи Спаситељ, а звање
Христос (јевр. Месија) значи „помазани”,
односно Помазаник и означава лице које је
Бог одредио за посебан задатак. Да би се
разликовао од других с истим именом, уз
његово име додаје се географско одређење:
Исус из Назарета Галилејског, Исус из
Назарета или Исус Назарећанин. Највиши
врх Шпаније налази се на острву Тенерифе
– Пико де Теиде (3.718 метара).
• Литар морске воде у просеку је за 25
грама тежи од исте количине слатке воде.
• Пуно име америчког града Лос
Анђелеса, скраћено Ел-Еја, гласи: Ел Пуебло
де Нуестра Сенора ла Реина де лос Ангелос
де Порциунцула, што у преводу са шпанског
значи: Град наше Госпе, краљице анђела од
(реке) Порцијункуле.

• Именица „доба” једина је именица
средњег рода у српском језику која се у
номинативу једнине завршава на слово А.
• На Унесковој званичној листи Светске
(културне) баштине из Србије се налазе:
Стари Рас и Сопоћани (1979), манастир
Студеница (1986), средњовековни манастири
Косова: Високи Дечани (2004), Пећка
патријаршија, Богородица Љевишка и
Грачаница (2006), те Гамзиград – Ромулијана
(2007).
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• Дужина од лакта до ручног зглоба код
човека одговара дужини његовог стопала.
• Камасин је сув, врућ и прашњав ветар
који дува у Северној Африци и на
Арабијском полуострву.
• Фобофобија је страх од страха.
• Буква је најраширенија врста дрвећа у
Србији.

• Београд је најдуже био под влашћу
Турака, од 1521. до 9. априла 1867. године.
• Сваки пети становник наше планете је
Кинез.
• Славни комедиограф Молијер (1622 –
1673) никада није постао члан чувене
Француске академије, али одавно на њеном
главном улазу стоји његова биста с речима:
„Теби ништа не недостаје, али ти нама
недостајеш”.
• Азијске летеће жабе могу да скоче на
дрво удаљено и 25 метара.
• Највећи плави дијамант на свету има
13,22 карата и његова вредност процењује
се на 21 до 25 милиона долара; не зна се

ВЕРОВАЛИ ИЛИ НЕ
тачно где је извађен, али се претпоставља
да је из Јужне Африке, постојбине већине
плавих дијаманата.
• Српски језик је једини европски језик са
диграфијом, односно два писма у оквиру
једног језика.
• Алтернативна новосадска група “Обојени
програм’’ први је бенд с ових простора који
се појавио у чувеној МТВ емисији “120
минута’’’, 1993. године.
• За фарбање Ајфелове куле у Паризу,
која се обавља сваке седме године,
неопходно је 60 тона боје.
• Први аутомобил у Београд је стигао
возом из Беча, 3. априла 1903, а увезао га
је овдашњи богати трговац Божа Радуловић.
• Године 1730. женама у Србији први пут
је дозвољено да уђу у цркву; забрана која је
дотад важила правдана је „нечистошћу”
жена.
• Када човек дува нос, ваздух који тада
излази може да достигне брзину и до 160
км/х.
• Према званичним подацима у САД
јелени заузимају прво место међу дивљим
четвороношцима због којих људи страдају.
Наиме, иако плашљиве и мирољубиве, ове
животиње воле да шетају магистралним
путевима чиме проузрокују више од милион
аутомобилских несрећа годишње, од којих је
више од 200 са смртним исходом.
• Европска јужна опсерваторија планира
да на врху једне планине у Чилеу до 2024.
године изгради велики телескоп, којим ће

тражити планете изван Сунчевог система и,
анализирањем светлости из удаљених
галаксија, моћи астрономима да пружи више
података о томе како су настале звезде.
• Зелене игуане (Игуана игуана), гмизавци
који настањују тропске крајеве, поседују
ћелије које им омогућавају да виде
ултраљубичасту светлост.
• Боја за ветеринарски печат, којим се
обележава прегледано Месо, јестива је под
условом да се прави од љуспе грожђа, као
што се и ради у великом броју земаља.
• Стручњаци на Универзитету у Аризони,
специјализовани за медицину свеобухватног
спавања и сањања, утврдили су да снови
трају од 20 до 60 минута, а човек сања
целе ноћи.
• Пола килограма пиринча у току кувања
може да се увећа три пута.
• Златиборским мермером је пре шест
година обложена пословна зграда чувеног
“Microsoft”-а у Сијетлу.
• Право име оснивача монголске државе и
утемељитеља највећег копненог царства
Џингис-кана (1162–1227) било је Темуџин,
односно Тимур-Џи (Оштар челик), а звали су
га и Тумушен (Највиши син човечији).
• Мртво море је у ствари језеро чији је
салинитет до девет пута већи од оног у
морима и океанима.
• Никтофобија је страх од мрака.
• Алфа Кентаури је, после Сунца, Земљи
најближа звезда и удаљена је 4,4 светлосне
године.
• Кроасан, врста француског пецива од
лиснатог теста, настао је у Аустрији за
време турске опсаде Беча 1683. године.
• Неке сове (Стригиформес) могу да
окрену главу и до 270 степени.
• Мери Андерсон (1866–1953) патентирала
је механичке брисаче за ветробранско
стакло 1903. године, пре него што је у САД
произведен први аутомобил; њен проналазак
и данас користе сви аутомобили.
• „Умеће ратовања”, кинески војни
приручник који је Сун Цу написао у 6. веку
пре нове ере, и данас је једна од
најутицајнијих књига у свету, не само кад су
у питању војне ствари.
br. 1297-1298/9.01.2015.
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ХОРОСКОП
Ован
Тешко је замислити да би
нечији живот могао бити још
ужурбанији и запосленији у
2015. години. То је заиста тежак
задатак, али ватрени Ован је
сасвим друга прича. Овновима 2015.
обећава годину узбуђења и, што је једнако
важно, неће морати уложити огроман напор
како би постали успешни. Једноставно се
осећате срећним. Коме би требали
захвалити на томе? Захвалност дугујете
свом заштитнику Јупитеру. У првој половини
2015. године Јупитер има позитиван утицај
који ће вам омогућити пуну искоришћеност
вашег потенцијала! Сва врата ће вам се
отворити и све жеље ће вам се остварити.
Играјте великим улозима. У првој половини
2015. године срећа је на вашој страни! Нема
сумње у то! За то време ћете бити
мотивисани постићи своје циљеве и
освојити висине о којима нисте ни сањали.
И имајте на уму да ће све радити за вас!
Пожар који ће Јупитер започети у Овну биће
немогуће угасити. Пасивност је једноставно
немогућа у овом тренутку. Потреба за
променама ће ложити ватру унутар Овна
која ће га с пуним поверењем водити према
бољој будућности.
Бик
Одувек су људи хтели
схватити смисао живота! Неки
су се надали да ће одговоре
добити кроз религије, неки су их
тражили у љубави или креативном
изражавању. Али, одговор ће увек бити ван
нашег домашаја. Упркос свим напорима, овај
појам је превише нестабилан да би се
дефинисао границама људског морала. Чак
и када неко помисли како је напокон све
открио, већ следећег момента схвата колико
су безвредни његови покушаји да схвати оно
ван наших когнитивних способности. Међу
свим осталим знаковима, Бик ће бити тај
који ће тражити смисао живота.
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Бикови ће у 2015. години покушати
схватити себе, свет и своје место под
Сунцем. Ове године ће се много тога
догађати у вашем животу што неће имати
никакву директну важност за оно што смо
управо говорили, али ћете се увек радо
враћати овој теми у свему што радите,
планирате или замишљате током године.
Близанци
Година 2015. се код вас може
поделити у два једнака дела.
Прва половина је бурна и
енергична, а друга је мирна и
опуштена. Упркос различитој
природи ова два периода, сасвим је могуће
да је управо то разлог зашто ће 2015. бити
за вас тако добра у духовном и физичком
смислу.
Прва половина године ће се чинити
сулудом, чак и за вас, али ће бити пуна
узбуђења и позитивних промена. Тада је
Јупитер још увек у Лаву. Бићете све више
заинтересовани за промену локације.
Изненада ћете осећати како потпуно
показујете све своје подвојене квалитете:
агилност, комуникативност и висок ниво
енергије. У овом тренутку, имаћете прилику
да идем на путовање о каквом никада пре
нисте ни сањали. Ако сте млади, у том
периоду ћете се врло вероватно довести у
невоље које ће вам заувек обележити углед.
Дакако, није тајна како су Близанци навикли
ићи против ветра. Питање је само да ли је
пролазна слабост вредна дуготрајне муке?
Па, млади представници овог знака морају
се суочити са овом дилемом и сами доћи до
закључка.
Рак
За вас ће 2015. година бити
невероватна и бајковита. Чекају
вас промене о којима други могу
само сањати! Али, само ако сте
спремни одговорити на питање
зашто страх леди ваше срце. Чега се

ХОРОСКОП
бојите? Има ли ишта вредније од топлог
загрљаја вољене особе? Шта сте спремни
учинити како би ову невидљиву везу
одржали нетакнутом? Јесте ли учинили све
што је у вашој моћи како би спречили лоше
ствари? Јесте ли искрени према себи?
Јесте ли сигурни како не обмањујете свој
его и људе око себе?
Година 2015. ће Раковима поставити
многа тешка питања на која, због неких
разлога, нису били у могућности да одговоре
у претходним годинама. Дакле, 2015. се
може описати као истински пресудна година
у вашем животу.
Лав
У 2015. се Лавови могу
сматрати правим сретницима!
Све о чему сте само сањали
може се остварити и бити још боље него
што сте мислили. Јупитер, планета великих
достигнућа и могућности, остаје у вашем
знаку до августа. И друге планете ће се
придружити са бројним изненађујућим
могућностима. Уосталом, од свих људи на
земљи и међу свим звездама на небу тешко
да постоји племенитији хороскопски знак од
Лава. Само ви можете учинити племенит
гест с таквом величином и не узети
властите интересе у обзир. Као и увек, и у
2015. ништа нећете добити без борбе, али
оно што освојите у искреној борби биће
посебно вредно јер ћете то добити по
својим условима!
Девица
Има ли нешто у вашем животу
због чега изгубите живце када је
практично све савршено?
Недостаје ли вам нешто? Је ли
то новац? Новца никада доста, али приходи
које остварујете су сасвим пристојни. У чему
је онда проблем? На почетку 2015. свако од
вас може имати одговор на ово питање, али
све у свему главни разлог ће бити у
надолазећим променама. Година 2015. се за

Девице може описати као година
ишчекивања и припреме. Може се поделити
у 2 дела: прва половина је време одмора и
штедње енергије, а друга половина је период
нових покрета.
Вага
Година 2015. је једноставно
створена за вас! Нисте имали
овако успешну годину већ неко
време, тако да се поуздано може рећи како
вас у 2015. години чекају многе позитивне
промене о којима сте сањали. Али, под
једним условом. Ако сте спремни за
промену, ако сте зрели и довољно јаки да
се суочите с надолазећим променама.
Упркос двојности, Ваге су врло јаке особе!
Ваша једина слабост су мисли којима се и
које вас могу скренути са правог пута.
Некада је оно чега се највише бојите управо
оно што вам треба!
Шкорпија
У 2015. ће Шкорпиони
наставити свој победнички
марш који је почео пре годину
дана. Позитивне промене из друге половине
године ће обезбедити повољне подстицаје
за догађаје који ће се одвити све до краја
2015. године. Пред вама је тренутак истине,
тренутак вашег личног тријумфа и признање.
Година 2015. ће вам дати истински
краљевске дарове и могућност постизања
циљева! Било би глупо игнорисати дарове
судбине. Уосталом, није вам проблем
урадити нешто што је немогуће!
Стрелац
Година 2015. може бити пуна
изненађења. Али, изненађења
могу бити потпуно другачија од
онога што очекујете. На почетку
2015. ћете осетити како терет
депресије и лошег расположења коначно
нестаје, а ваш живот поново постаје весео.
Период неуспеха и тромости завршава се
br. 1297-1298/9.01.2015.
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ХОРОСКОП
доласком 2015. Без обзира на то колико
ћете се желети опустити или поделити терет
одговорности са неким другим, у 2015. ћете
морати крчити свој пут кроз живот
изграђујући га циглу по циглу као да је
чврста кућа . Ваша одлучност, упорност,
труд и здраве амбиције ће обезбедити
успех. Да, добро сте схватили! Време када
сте се ослањали на напоран рад или срећу
је иза вас. Морате преузети одговорност за
свој живот.
Јарац
Година се може чинити сива,
досадна и без радости ако не
уложите ни најмањи напор како
би се мало одмакли од посла.
Многи од вас ће осећати терет одговорности
који су сами себи наметнули те га носе без
обзира на све. То је као да свет са свом
разноликошћу и чудима никада није постојао
ван вашег видокруга. Покушај решавања
туђих проблема није више довољан, нити
оно што се дешава око вас!
Безнађе и несигурност вас толико
угњетавају и не можете чак наћи речи којима
бисте то описали. То је све због тога што
једноставно немате одговор на главно
питање које је вас мучи: зашто сте овде?
Зашто сте особа каква јесте? Која је сврха
све те муке? Који је смисао вашег живота и
што је његова сврха? Дубоко у себи, на
подсвесном нивоу, знате како мора
постојати свеобухватна моћ која уједињује
сва жива бића и спаја вас са светом, па чак
и са бићима из прошлости. Можете видети
како је ова моћ безвременска као и свет.
Водолија
Година 2015. ће се показати
врло садржајном годином за
Водолије. Имаћете прилику да
промените свој живот онако како
желите. Може се рећи да ће вам
судбина дати прилику да изградите
сопствену будућност. Немојте то игнорисати
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јер ћете све моћи учинити тачно онако како
желите и треба. Не бисте ни желели да
буде другачије. Можете бити задовољни
будућношћу која је створена тешким радом и
стварана вашим рукама. У 2015. години
Водолије ће се суочити са врло
импресивним променама! Неке промене ће
се тражити од вас, док ће друге доћи као
изненађење. Неке промене ће вас препасти
бацајући вас у понор сумње, а неке ће вам
дати наду. Без обзира на ваш став према
променама, многе ће се догодити независно
од ваше жеље. Чак и ако у 2015. години не
добијете оно што сте тражили, запамтите да
се све дешава за ваше добро, јер је сваки
дан промена!
Рибе
У 2015. години, упркос вашој
типичној интровертираности,
проћи ћете кроз промене које ће
вам отворити очи и другачије
ћете осмотрити свет око себе. По први пут
у свом животу! Рибе ће бити необично
усредоточене, толерантне, жељне завршити
оно што су започеле и оријентисане на
постизање резултата. Учинићете све како
бисте добили оно што желите. Пожелећете
увести неке промене на радном месту,
добити више овлашћења, више посла и више
слободе. Може се чак рећи да ћете се
претворити у радохоличара и каријеристу
који је дуго времена био успаван, а сада
жели рад - што више то боље. Немојте
ускратити себи задовољство и радите оно
што желите. Што ћете више радити, већа је
могућност да ћете остварити своје циљеве.

MATERICE
Љубицом
Попадић.
Они су по
закључетку
литургије коју
су у овој
темишварској
богомољи
служили
протојереј
ставрофор
Бранислав
Станковић и
јереј Саша
Јашин,
приредили
краћи
програм
рецитовања и песама посвећених мајкама.
Поштујући традицију Материца деца су
своје мајке симболично везала за столице и
потом их исто одвезала, а на крају су им

уручени
поклони.
Ђаци су
рецитовали и
били пуни
емоција, а
маме су
пажљиво
слушале.
Старији ђаци
су на крају
изговорили
Богородице
радуј се,
мајки над
мајкама и ово
лепо
недељно
подне закључили како и доликује једном од
најлепших молитви православља.
Љубинка Перинац Станков

У Мехалској цркви:

БРИЖНЕ ОЧИ МАЈКЕ
За Материце, које се славе другу недељу
пред Божић, српска црква у Мехали је била
пуна малишана и њихових родитеља. Треба
напоменути
да се ради о
највећем
хришћанском
празнику
мајки и жена,
када деца
поране и
унапред
припремљеним
канапом,
концем,
шалом,
марамом или
каишем на
препад завежу своју мајку, за ноге, на исти
начин, као што су њих мајке везивале на
Детинце. Наравно, мало ко данас дословно
поштује овај обичај, али у цркви се поводом
Материца организују разне дечје

представице.
Након причешћа верника и беседе пароха
Стојана Петровића, који је говорио о лепоти
и важности
православних
обичаја,
подвлачећи
дечју љубав
према својим
матерама,
малишани су
под
упутством
учитељице
Маре
Малимарков
одрецитовали
неколико
пригодних песмица. У наставку су им били
уручени поклон-пакетићи које је обезбедио
Савез Срба у Румунији.
Горан Мракић
br. 1297-1298/9.01.2015.

17

OD PETKA DO PETKA
САВЕЗ СРБА У РУМУНИЈИ
ПРОСЛАВИО СВЕТОГ НИКОЛУ
Крсна слава Савеза Срба у Румунији је,
од оснивања наше кровне организације,

Свети Никола, уједно и најраспрострањенија
крсна слава у Срба. Тим поводом, 19.
децембра, у темишварској Саборној цркви,
челници ССР присуствовали су на Славској
литургији и по окончању приступили су
узвишеном чину резања славског колача и
благосиљању кољива. Г.Г.П.

МАТЕРИЦЕ У БЕЧКЕРЕКУ
Прошле недеље 28. децембра, за
Материце, литургију у Српској православној
цркви у Малом Бечкереку служио је
протојереј у пензији Живко Велимировић.
После литургије деца из места под
упутством пароха Милана Миоковића

рецитовала су песме посвећене мајкама и
била награђена поклон-пакетићима, а свака
жена и девојчица присутна тога дана у
цркви добила је по цвет. Љ.П.С.

18

br. 1297-1298/9.01.2015.

ПИСЦИМА У ДИЈАСПОРИ
И РЕГИОНУ
Полазећи од чињенице да велики број
наших писаца за децу живи и ствара ван
граница своје матичне државе Србије, осећа
се потреба да се приреди Антологија
савремене српске књижевности за децу у
дијаспори и региону.
Планирано је да Антологија буде
објављена до октобра 2015. године, када ће
бити премијерно представљена на
Међународним сајмовима књига у Београду и
Франкфурту, као и на јубиларним 20.
Октобарским сусретима писаца дијаспоре у
Франкфурту на
Мајни. Издавач Антологије биће реномирана
издавачка кућа „Пчелица“ из Чачка, која је
специјализована за објављивање књига за
младе и децу. Књига ће бити квалитетно
опремљена и илустрована, како и доликује
антологијском издању.
Антологија савремене српске
књижевности за децу у дијаспори и
региону обухватиће књижевно стваралаштво
аутора за децу који пишу на српском језику,
без обзира на земљу порекла, а који живе
изван Републике Србије. У Антологију ће
бити уврштени писци у исељеништву, као и
они који живе у земљама региона. Сврха
Антологије је да представи читалачкој
публици, књижевној критици, издавачким
кућама, састављачима школских програма и
лектира, преводиоцима, медијима и свима
другима заинтересованима, најбоље песме и
кратку прозу за децу српских књижевника из
расејања који својим делом припадају
нераскидивом и јединственом корпусу
српске књижевности.
Позивамо Вас да нам пошаљете што пре,
а најкасније до 31. јануара 2015, Ваше
ауторске или заједничке књиге поезије и
прича за децу, појединачне радове, или
рукописе књига у припреми, са овом
тематиком, као и Ваше кратке биографије, и
све то у штампаном или електронском
облику на обе, или једну од ових адреса:
Schriftstellerverein SIEBEN e.V.
Vorsitzender Ljubiša Simić, Eckenheimer
Landstr. 265
60320 Frankfurt am Main, Deutschland,
ljubisa.simic@gmx.de
Александар Чотрић, Сењанина Иве 7/
6, 11108 Београд, Serbia,
alecotric@gmail.com
Додатне информације можете добити од
аутора на бројеве телефона или
преко електронске поште: Љубиша Симић: +
49 157 54 694 170; ljubisa.simic@gmx.de
Александар Чотрић: + 381 64 826 00
00; alecotric@gmail.com

POLITI^KA HRONIKA

СВЕТИОНИК
Пише:
Србољуб
Мишковић

У недељу 21. децембра нови председник државе
Клаус Јоханис је на свечаној заједничкој седници
Парламента Румуније положио заклетву и том
приликом одржао краћи говор

За разлику од десетак европских држава
(Мађарска, Србија, Словачка, Чешка,
Аустрија, Швајцарска итд.) Румунија има
своје море и, наравно, морску обалу. А од
када су морима и океанима почели да
крстаре морепловци, природно је било да се
на „кључним“ местима обала изграде
светионици како би лађама, паробродима
или подморницама указали, у критичним
моментима, прави пут ка обали.
И наша земља има неколико светионика
на црноморској обали. Колико је људских
живота спасено деловањем ових светионика
тешко је рећи, али треба признати да је
њихова светлост у тамним ноћима, приликом
бура, олуја и урагана, морепловцима једини
спас.
Појавом савремених политичких уређења
и умних политичких коментатора и
аналитичара, често смо чули и читали да су
неки челници држава и империја, поред
бројних метафора, „кићени“ и таквим
епитетом као што је, рецимо, светионик
државе, народа, грађана... Не треба
залазити далеко у прошлост и присетити се
да су Тито, Стаљин или Чаушеску били
„светионици“ свога доба. Да су били једино
путоказ морнарима, можда би некако и
„прогутали“ поређење, али они су желели да
буду и путоказ свим људским бићима (у
свом делокругу) који се крећу путевима,
рекама, железницом... И не само ноћу, већ
24 сата и 365 дана у години. Некада су
политички светионици имали огромну
подршку народних маса до извесног
тренутка, а потом су били „уклоњени“ када
се показало да је њихов путоказ био
погубан.
Можда је дошло време (уверен сам да
јесте) да се „отарасимо“ једном занавек
„глорификације“ особа које у датом тренутку,
вољом народа, бивају изабране на
руководећим положајима.
Сигурно не бих користио синтагму
„светионик“ да је нисам чуо уочи одласка
председника Трајана Басескуа, након
десетогодишњег мандата, из дворца

Котрочењ. Његови најближи саветници и
политички истомишљеници хвалећи рад и
дело бившег председника, нису се „либили“
да га упореде са светиоником нације и
државе. Да ли је то тачно или није показаће
историја. Надам се да овакве славопојке
није чуо и новоизабрани председник
Румуније Клаус Вернер Јоханис. А ако их је
чуо, да се клони оних сарадника (саветника
у петогодишњем мандату) који ће му, када
буде и сам обавио примо-предају власти,
„поклонити“... светионик.
Иначе, друга половина децембра је била
у знаку бројних политичких догађаја. Најпре
је Парламент био „приморан“ да (иако су се
ближили зимски празници) разматра и усвоји
Закон државног буџета за 2015. годину. Под
притиском времена све је обављено док си
рекао... буџет. Буџет кабинета Виктора
Понте подржала је већина сенатора и
посланика (339), а против су гласали
парламентарци опозиције (148). О државном
буџету за 2015. годину може се много тога
рећи али је најбитније да ће извесна
категорија грађана (пензионери, лекари,
наставници, малолетници из сиромашних
породица итд.) имати за нијансу веће
приходе него у години коју смо тек
испратили.
У недељу 21. децембра нови председник
државе Клаус Јоханис је на свечаној
заједничкој седници Парламента Румуније
положио заклетву и том приликом одржао
краћи говор. У року од десетак минута
Клаус Вернер Јоханис је упознао присутне,
али и целу румунску јавност, са својим
програмом председничког мандата и са
смерницама које би требало да прихвати и
Влада Румуније као и све политичке странке
у земљи. Подвукао је Клаус Јоханис да су
потребне битне реформе не само у
политичком животу већ и у настави, у
односу грађана према својој земљи, према
обавезама на свим радним местима, а да ће
наставити битку против корупције,
јавашлука, нерада итд.
br. 1297-1298/9.01.2015.
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INFO
Позиви СРПСКИ ПИСЦИ У РАСЕЈАЊУ 1914-2014.
Редакција биографских лексикона “Весол” из Београда у оквиру пројекта “Српска
енциклопедија ХХ века” аутора Милене Милановић, предузела је низ активности на
објављивању лексикона Српски писци у расејању 1914-2014. којим желимо истражити,
забележити и објавити нове податке који ће омогућити ретроспективни преглед значаја и
вишестраног доприноса Срба – писаца у расејању, у неговању српског језика и очувању
културног идентитета српског народа.
Књижевно стваралаштво српских писаца у расејању, иако део корпуса српске
литературе, развијало се ван главних књижевних токова у матици, дуго је било непознато,
занемарено, прећутано и забрањено. Циљ овога пројекта је да обједини све који пишу и
објављују дела на српском језику без обзира где се налазе и којом се основном
професијом баве, у велику читанку српске књижевности, да се Срби боље повежу једни са
другима и са срединама у којима живе и раде.
Планирамо да лексикон обухвати личности из више од 60 земаља, које су носиоци бар
једне књижевне награде и чланови локалних, националних или међународних књижевних
удружења. У овоме послу потребна нам је помоћ свих културних центара дијаспоре,
организација и удружења, како би информација о пројекту доспела до наших стваралаца и
тако им пружили могућност учешћа у лексикону.
У прилогу Вам достављамо Јавни позив, прелиминарни Азбучник и Упитник и молимо да
их учините доступним припадницима ваше заједнице, или нам пошаљете контакт мејл
адресе потенцијалних учесника, до 25. јануара 2015. (термин је продужен по договору са
госпођом Миленом Милановић, аутором пројекта. У циљу одређивања тиража, позивамо све
заинтересоване да буду пренумеранти издања лексикона Српски писци у расејању 19142014, попуњавањем наруџбенице, а све остале информације могу пронаћи на сајту
пројекта, www.srpskaenciklopedija.com .
Очекујући вашу подршку, срдачно Вас поздрављамо.
Милена Милановић, аутор пројекта
Редакција Лексикона ВЕСОЛ, 11000 Београд, Курсулина 1, Република Србија
тел.+381 11 244 2076, e-mail: srbiusvetu@ptt.rs, milenale@eunet.rs
www.srpskaenciklopedija.com

УПИТНИК ЗА УЧЕСНИКЕ
1. Презиме и име
2. Садашње занимање – професија
3. Држава, место и датум рођења
4. Име оца, име мајке (уколико желите)
5. Образовање (навести завршене школе/факултете са годином и местом завршетка/
дипломирања)
6. Досадашња запослења, ангажмани, важније функције (ако желите):период; звање
/ статус; фирма; град
7. Наведите најзначајнија достигнућа, професионалне активности, почасти и
награде
8. Наведите нумерички број објављених ауторских дела: _________ од којих
изаберите 5 са библиографским подацима: назив; дела; издавач; место и година
издања; број страна
9. Преводи и остали објављени радови
10. Чланство у књижевним и другим удружењима
11. АКО ЖЕЛИТЕ, одговорите и на ова факултативна питања (Када сте отишли из
завичаја? Које држављанство имате? Да ли посећујете завичај? Које језике говорите?
Крсна слава; Омиљена књига о Србији или из Србије; Омиљена српска песма; Хоби)
12. Ваша пословна или приватна адреса коју желите да унесемо у Лексикон (Уколико
не желите, упишите: НЕ)
13. Молимо, упишите имена особа које по Вашем мишљењу испуњавају у писму
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INFO
изнете критеријуме и предлажете их да буду унете у Лексикон: Име и презиме;
Адреса / e-mail; Teлефон
Лексикон ће бити штампан у луксузном издању у тврдом повезу са златотиском.
Својим потписом потврђујем веродостојност и тачност горе наведених података, као и
своје учешће у Лексикону “Српски писци у расејању 1914-2014” који ће изаћи из штампе
крајем 2014. године.
Неопозиво наручујем ___________ примерака Лексикона по цени од 50 Eur.
Место и датум;
Адреса и телефон за контакт са Редакцијом.
У току припреме материјала за објављивање лексикона Српски писци у расејању 19142014. по правилу, формиран је Савет пројекта који чине:
• Академик Слободан Реметић, раније директор Српске академије наука и уметности за
српски језик
• Проф. др Василије Јањић, потпредседник Академије наука и умјетности Републике
Српске
• Проф. др Миливоје Павловић, књижевник, проректор Мегатренд универзитета
• Проф. др Бошко Сувајџић, председник Међународног славистичког конгреса за 2018.
• Проф. др Слободанка Владив-Гловер, слависта и писац, Монаши универзитет у
Мелбурну, Аустралија
• Проф. др Вељко Брборић, Филолошки факултет Београдског универзитета
• Проф. др Никола Моравчевић, слависта и писац, Универзитет Илиној, САД
• Проф. др Владимир Гречић, Економски факултет, Београд
• Др Славомир Гвозденовић, књижевник, професор на Западном универзитету у
Темишвару, Румунија
• Радомир Андрић, књижевник, председник Удружења књижевника Србије
Ради претплате на један примерак Лексикона, потребно је да на шалтеру Western Uniona покажете своју личну исправу и саопштите податке: земљу у коју шаљете новац, износ и
име и презиме особе којој шаљете новац (Република Србија, 50 Еur, Милена
Милановић).
Уплата се врши у националној валути, у противвредности 50 Eur.
По извршеној уплати, службеник ће издати оверен формулар са шифром (десетоцифреним
бројем - МТCN); потребно је да овај број Ви мејлом доставите редакцији, са Вашим именом и
презименом.
Редакција ће Вам мејлом потврдити уплату донације, а по објављивању књиге доставити и
извештај о реализацији пројекта.
Молимо да, уколико до сада нисте послали Упитник, односно биографију са фотографијом,
доставите мејлом до краја јануара 2015. године, како би припремили књигу за промоцију у мају
месецу.
Уколико имате било каквих питања, ми смо ту за вас.
Срдачно, Милена и Олга Милановић и Љиљана Ковачић
Весолова редакција
Београд, Курсулина 1
+381 11 244 2076

* * *
Ради додатних информација, заинтересовани могу консултовати приложени сајт и мејл
адресу, или телефонски затражити објашњења, а могу се обратити и С. Гвозденовићу, који
је један од чланова Савета пројекта.
Са поштовањем, Славомир Гвозденовић
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ДОСТОЈАНСТВЕН НОСИЛАЦ СВОЈИХ ГОДИНА
Кажу да је најаутентичнија лична карта
сваког човека његова радна књижица. То је
разумљиво, јер се уз рад и кроз рад
најбоље манифестују моралне и карактерне
одлике свакога од нас, наши односи према
људима који нас окружују и друштву уопште.
А да је човек наследник својих дела, речито
сведочи животни пут данашњег госта наше
рубрике, 86. годишњег Душана Стојановића,
умировљеног трговачког
радника, родом из
Радимне.
Иако је добро
закорачио у девету
деценију живота, чика
Душан достојанствено
носи велико бреме својих
година и још се не да.
„Човек треба да заборави
на године и стално да је у
покрету, у акцији, јер како
се каже неактивност и
мировање, поготово у
нашим годинама, су рђа
душе. Као што машина
која стоји заборављена на
киши и снегу зарђа, тако и
човекова душа, ако није у
покрету, ако мирује, зарђа
и оболи“.
Као што сам већ и
напоменуо, чика Душан је
син Дунавске клисуре.
Рођен је далеке 1928.
године у живописном селу
Радимни, на обали истоимене речице, од
родитеља Илије и Даринке. Његов отац био
је угледни занатлија-ћурчија, а мати
домаћица.
Кад му је било седам година заједно са
родитељима преселио се у Милковењ,
великом богатом селу на самој граници са
Србијом, јер у том месту није било ниједног
ћурчије, па је отац тамо нашао своју
рачуницу. „Још и сада се с тугом сећам
наше породичне куће и свих другара и
комшија са којима сам се играо до миле
воље на нашој реци – Радимни.“
У новој средини учио је школу на
румунском језику, а када је завршио седам
разреда, отац га је дао на занат, где је
постао шегрт у једном приватном дућану у
Темишвару. Било је то ратне 1943. године.
Сусрет са градом и новим изазовом га је
одушевио. Газда се лепо понашао према
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њему, а он је био послушан, тачан и уредан,
јер је желео да што више научи и да што
боље „испече“ занат. Схватио је да је живот
у граду много бољи од оног на селу, па је
тежио да се што пре прилагоди градској
средини и постане варошанин. Ту код газде
остаје све до 1948. године, када је извршена
национализација средстава за производњу и
када су мале фирме почеле да пропадају.
Исте године запошљава
се у првој државној
продавници текстилне
робе у граду на Бегеју. Ту
остаје до 1949. када
одлази на одслужење
војног рока. Прва четири
месеца служио је у
морнарици у Констанци, а
затим као сви младићи
српске народности послат
је на радилиште
злогласног канала ДунавЦрно море у Медџидији.
После две године враћа
се у Темишвар и постаје
члан радног колектива
Предузећа за продају
текстила (на велико), где
је радио читав свој радни
век, до 1988. кад је ушао
у заслужену мировину.
Лета господњег 1953.
ступа у брак са Наталијом,
запосленом у истом
предузећу. Њихов срећни
брак који, ето, траје већ више од шест
деценија, донео им је највећу радост
живота, ћерку-јединицу Клаудију. Она је
завршила гимназију и сада ради у једној
немачко-румунској фирми за производњу и
продају дисперзионих боја.
Кад је ступио у заслужену мировину чика
Душан је неколико година радио као
снабдевач пољопривредне задруге у
Дињашу, где је одлично сарађивао са
тамошњим председником Аркадијем
Ђурђевим. Радио је све до своје
седамдесете године, када је решио да се
окрене себи и својим пасијама. Много воли
да чита и да слуша српску народну музику у
којој је уживао још као младић у кафани Јове
Богдановића у Темишвару-Граду, где су
свирали тамбураши и певао чувени Шаца
Недељковић.
Горан Гога Пантин

MI I MATICA

ПРИЈАТЕЉСТВО ВРЕДНО ПОШТОВАЊА
Да је једно обично ловачко дружење
пријатељства „Ризница“, из Лужница, до
Белобрешке и Лужница, повезало општине
сада су организовали сто програма у
Нову Молдаву и Крагујевац и регије КарашРумунији.
Северин и Шумадију, па чак и државе, редак
Зато удружење „Ризница“, за свој сто
је пример на овим европским просторима.
први програм, на Сретење, наредне године,
Када су
поводом
лужнички
државности
ловци 1995.
Србије,
године,
очекује у
зажелели да
Крагујевцу,
оду у први
граду у коме
лов на
је проглашен
побрежје
Сретењски
Карпата, и
устав, богат
први пут се
и садржајан
отисну ван
програм
граница
Савеза Срба
Србије, то им
у Румунији.
је омогућено
А преко
захваљујући
двеста
пријатељству
породица из
општина
Дунавске
Велико
клисуре и
Градиште и
Шумадије,
Нова
данас су
Молдава.
велики
Ловци Шумадије и Дунавске клисуре испред дома у
Од тада
пријатељи и
Белобрешки
каравани
кумови, тако
пријатељства,
да нема
сваке године,
свадбе,
иду на обе
весеља,
стране
слава или
Дунава,
жалости, а да
повезујући
породице из
људе,
Шумадије и
обичаје,
Дунавске
традицију и
клисуре нису
културу две
заједно.
суседне и
То је и
пријатељске
потврда
земље.
вековног
Тако је и
пријатељства
овог
али и нових
децембра
токова
караван
заједништва и
ловаца из
пријатељства
Лужница и
сврстаних у
Шумадије
разним
стигао у
областима, не
Дружење у Дивићу, у ресторану „Шумарице“
Белобрешку,
само у лову
где су их прихватили ловци читаве Дунавске већ и спорту, сликарству, књижевности,
клисуре, свеједно да ли Срби или Румуни. И образовању, култури, старом градитељству и
ово дружење потврдило је нераскидиво
многим другим областима рада и
пријатељство, јер ловци Шумадије,
стваралаштва.
захваљујући Удружењу српско – румунског
Света Маџаревић
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SPORT
Тимишко сеоско првенство 2014/2015.

ДОВИЂЕЊА ДО ПРОЛЕЋА!
Прва серија. Првенство је окончано
раније због мањег броја екипа. Булгаруш је
напустио такмичење, а Шандра је кажњена
одузимањем 6 бодова. Коначна табела:
1. Саравола
10 8 1 1 24-10 25
2. Јегриш
10 6 2 2 30-12 20
3. Кетфељ
10 6 0 4 22-16 18
4. Семиклуш II
10 5 2 3 21-15 17
5. Нова Бешенова 10 5 1 4 25-25 18
6. В. Јеча
10 4 3 3 19-11 15
7. Мурањ II
10 4 1 5 28-31 13
8. Ченеј
10 3 1 6 23-28 10
9. Кеча
10 2 2 6 16-40 8
10. Њерав
10 1 2 7 14-29 5
11. Шандра
10 2 3 5 18-23 3
Друга серија. Резултати последњег
јесењег кола: Атлетик Темишвар – Барацаз
1-1, Реколта Калача – Горњи Бенчек 12-0,
Јанова – Корнешт 3-0, АС Калача – Црвена
звезда Варјаш II 1-2, Кнез – Пишкија 2-2,
Буковац – Велика Ремета 3-8, Фибиш –
Доњи Бенчек 2-1.
1. Реколта Калача 13 13 0 0 85-12 39
2. Велика Ремета 13 12 0 1 70-17 36
3. Корнешт
13 8 1 4 62-22 25
4. Барацаз
13 5 4 4 33-33 19
5. Атлетик
13 5 2 6 44-38 17
6. Пишкија
13 5 2 6 56-64 17
7. Фибиш
13 7 1 5 40-35 16
8. АС Калача
13 5 1 7 25-38 16
9. Јанова
13 4 2 7 28-43 14
10. Г. Бенчек
13 4 2 7 22-43 14
11. Буковац
13 4 1 8 40-56 13
12. Варјаш II
13 4 1 8 21-45 13
13. Д. Бенчек
13 4 1 8 22-51 13
14. Кнез
13 1 2 10 23-74 5
Напомена: Фибиш је кажњен одузимањем
6 бодова.
Трећа серија. Резултати последњег
јесењег кола: Војтењ – Велики Жам 3-1,
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Офсеница – Рауц 4-1, Гатаја II – Пустиниш
3-0, Ујвар – Дета II 2-2, Падурењ – Улбеч II
(Обилић) 8-0, Банлок II – Немачка Стамора
3-0, Толвадија – Чаково 2-4, Петроман –
Бијанак 1-2.
1. Чаково
15 15 0 0 87- 9 45
2. Гатаја II
15 11 0 4 73-28 33
3. Рауц
15 10 0 5 56-34 30
4. Падурењ
15 10 0 5 46-28 30
5. Ујвар
15 11 1 3 48-19 28
6. В. Жам
15 7 1 7 48-41 22
7. Војтењ
15 7 0 8 22-30 21
8. Банлок II
15 6 1 8 30-46 19
9. Пустиниш
15 6 0 9 38-41 18
10. Дета II
15 5 3 7 36-48 18
11. Офсеница
15 7 1 7 42-47 16
12. Н. Стамора
15 4 1 10 25-49 13
13. Бијанак
15 4 1 10 40-77 13
14. Толвадија
15 3 3 9 32-47 12
15. Улбеч II (Обилић) 15 4 0 11 21-59 12
16. Петроман
15 4 0 11 19-60 12
Напомена: Офсеница и Ујвар су кажњени
одузимањем по 6 бодова.
* *
Првенство се наставља крајем марта
2015. године.
Прва серија: Булгаруш – Шандра, Нова
Бешенова – Ченеј, Мурањ II – Њерав, Кеча –
Велика Јеча, Саравола – Семиклуш II,
Кетфељ – Јегриш.
Друга серија: Горњи Бенчек – Велика
Ремета, Буковац – Доњи Бенчек, Фибиш –
Пишкија, Кнез – Барацаз, Атлетик – Варјаш
II, АС Калача – Корнешт, Јанова – Реколта
Калача.
Трећа серија: Велики Жам – Бијанак,
Петроман – Чаково, Толвадија – Рауц,
Офсеница – Немачка Стамора, Банлок II –
Улбеч II (Обилић), Падурењ – Дета II, Ујвар
– Пустиниш, Гатаја II – Војтењ.
Припремио: Србољуб Мишковић

^ESTITKE
Срећан ти рођендан, драги
МИЛЕ РОЈКОВ
Желим ти да
остварујући своје
снове, остављаш
трагове. Да спознаш
колико си срећан и
вољен, да време не
мериш годинама, већ
љубављу и
пријатељима.
Од срца, Златиборка.

Наша драга
ДРАГИЦА БЛАГОЈЕВ
14. јануара прославиће
свој рођендан. Тим
поводом желимо
безбрижне дане, пуно
здравља и да још дуго
година буде поред нас својом добротом и
племенитошћу и да нам, као и до сада,
буде ослонац наше породице. Њена
љубав је за нас непроцењива и овим
поводом желимо јој још много, много
година живота.
На многаја љета, с љубављу и
поштовањем: супруг Боривој, синови Зоран
и Драган, снаја Маргарета, унук Дарко,
сестре Љубица и Софија, брат Ђура са
породицом и заова Светлана.

Поводом рођендана, 14.
јануара, драгој
ЉУБИЦИ ТОМИЋ
желе јој из свег срца још
много љета да нам
поживи и буде уз нас, да
нам својом добротом,
вредноћом, племенитошћу и поштењем
буде узор и пример у нашој будућој
свакодневици као што је то до данас
била. Нека ти сваки дан буде испуњен
смехом, радошћу, лепим изненађењима,
добротом... Памти само лепе тренутке и
сакупљај лепе успомене!
Са пуно љубави: сестре Софија и
Драгица, брат Ђура са породицом, зет
Боривој, синовци Зоран, Драган,
Маргарета и Дарко.

ЛУКА ДУШАН ВУКОВАН
Темишвар

ПОДЕЛИТЕ РАДОСТ СА
НАМА И ПОШАЉИТЕ НАМ
ВАШЕ ФОТОГРАФИЈЕ!

br. 1297-1298/9.01.2015.
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РАДИО ТЕМИШВАР

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

СРПСКИ ВИДИЦИ - ТВ
ЕМИСИЈА НА СРПСКОМ
ЈЕЗИКУ
На трећем каналу
румунског јавног
сервиса телевизије ТВР 3, емитује се сваког уторка од
12.20 часова, емисија на српском
језику, „Српски видици” - трајања
двадесет минута, коју припрема и
уређује Миодраг Обрадов
(реприза, истог дана од 23.50).
Сваке среде на регионалном
програму румунског јавног сервиса
телевизије - ТВР Темишвар, можете
пратити емисију „Српски видици”, у
19.30 часова, трајање 26 минута
(реприза четвртком од 11.00).

Са болом у души обавештавамо да је, у
95. години живота, преминула драга
ЉУБИНКА КЕРПЕНИШАН
из Великог Семиклуша
Добри се људи упамте по
најлепшим особинама и тако
нам занавек остају у мислима
и осећањима. Освојила је за
живота кутак вечности у нашој пролазности.
С поштовањем, Велинка и Душан Аднађ.
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Две тужне године
од како је 25. децембра напустио овоземаљски живот и преселио се у вечну кућу
наш драги и вољени
НЕНАД КОЈИЋ
из Дињаша
Отишао си тихо и
спокојно као што си и
живео. Био си нам
свима ослонац, сигурност, понос, подршка...
Још увек те има у сећањима, успоменама и
причама. Само те нема где нам највише требаш, међу нама у животу. Хвала ти за сво
време заједно проведено у којем смо делили
и добро и лоше. Нема дана да те не споменем, да око сузу не пусти, да душа не заболи.
Почивај у миру заједно са нашом прерано
изгубљеном децом.
Заувек ожалошћена супруга Коса.
Тужно и болно сећање на 25. децембар, дан када нас је
пре 2 године напустио
наш драги дејка Лала
НЕНАД КОЈИЋ
из Дињаша
Драги наш дејко,
памтићемо те по твојој доброти и љубави
које си нам свима
пружао. Био си вредан, веселог духа и то
си знао да пренесеш и на нас.
Увек ће те у срцима носити и за тобом
жалити: унуке Словенка, Јаворка и Силвана,
зетови Мирча, Кристи и Давид, унуци Јасмина, Александра, Ивана и Саша.
Једанаест
година
туге и бола у срцу
оних који те воле
КОСАНА ПЕТРОВ
из Варјаша
Кад смо те имали имали смо све: срећу,
пуну кућу радости и
наде, били поносни на
тебе. Изгубили смо те,
никада те заборавити
и преболети нећемо.
Твоји најмилији.

^ITUQE
У нежном сећању чувамо успомену на
драге родитеље, који су преминули пре 20,
односно 1 године

У тузи и болу обавештавам да је, у 78.
години живота, преминула моја драга мама
СТЕФАНИЈА МИРКОВ

МАТА и МИЛЕВА ТОДОРОВ
родом из Српског Семартона
Ваш лик не бледи, свуда сте око нас и у
нашим срцима. Много нам недостајете и тугу
покушавамо да ублажимо сећањем и вечном
љубављу уткану у времену проведено са вама. Поносни смо што сте били део нашег
живота.
Заувек ожалошћени: ћерка Загорка, зет
Тити, унук Мата, снаја Флори и праунук
Матео Горан.

Тужни помен

Нестала си за трен,
без иједне речи. Зар
је морао стићи тако
тужан крај за једну
племениту душу као
што је била твоја? Како опростити животу
за све оне недоречене
речи, за све лепе тренутке који су требали
да се десе... Огромну бол, празнину и сузе
које лијем сваког дана, нико и ништа не може да попуни и ублажи.
Заувек ожалошћени син Живојин.
Последњи поздрав
пун бола и туге драгој
сестри
СТЕФАНИЈИ МИРКОВ
Време које пролази
и оно које долази, неће обрисати сећање
на твој лик и велико
срце у којем је било
места за све. Нисмо те
сачували од смрти,
али сачуваћемо те од
заборава. Један трен
је био довољан да те заволимо, вечност је
мала да те преболимо. Живећеш вечно у срцима која те воле.
Заувек ожалошћени: брат Милан, снаја
Меланија, синовица Спасенија, зет Жива и
унука Милица.
Последње
драгој

МАТА и МИЛЕВА ТОДОРОВ
родом из Српског Семартона
Двадесет година, односно једну годину сакупљамо сећања на лепоту заједничког
живљења. Мир у души постаје прошлост, а
туга остаје у срцу, неверица да вас нема и
нада да вас чува бескрајна љубав коју
осећамо према вама. Остаћете заувек
вољени и незаборављени.
Ожалошћени: брат Драга, снаја Милева,
синовица Јованка и Драган, синовац Благоја,
Перса и Маја.

збогом

СТЕФАНИЈИ
МИРКОВ
Живот је кратак, сећање је вечност, бол
није у речима и сузама, већ у нашим срцима, у њима ћеш вечно
живети. Речи не можеш чути, сузе не можеш видети, успомену
на тебе нико не може
узети. С поштовањем, породице Мирков и
Пантин.
br. 1297-1298/9.01.2015.
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Са дубоким болом и тугом у срцу подсећамо да се 12. јануара 2015. године, навршавају три тужне године од када је прерано и неочекивано напустила овај свет и
заувек се преселила у
наше душе и осећања
наша вољена
учитељица
ДУШИЦА ТРИФУНСКИ
из Великог
Сенпетра
Не постоји време које може да умањи бол,
тугу и празнину од када тебе нема. Никада
неће нестати бол, сећање, љубав и лепе успомене које су остале за тобом.
Успомену на твој живот чуваће са поносом и љубављу твоји најмилији: супруг Миливој (Мима), синови Миле и Богдан, снаје Златица и Светлана, вољена унучад Славен и
Јована, мати Милева и сестра Милинка.

Пролазе дани пуни
бола и туге али још
тужнијих 11 година за
Божић, драга моја мати када си се преселила у царство небеско
на благи дан
ЈОВАНКА ГРУЈИН
из Немета
Мајко моја много ми
недостајеш, твој мио
лик, благе речи, савети и мајчинска љубав.
Ако сам до сада имала на кога да наслоним
главу и подршку, сада ми је још теже, мајко
моја од када сам свога пара изгубила, моју
велику помоћ, свакога дана сузе лије, и вас
помињем. Немам речи да опишем овај бол
из мога срца, док ће мене бити за вама ћу
плакати, у срцу носити.
Твоја ћерка Невенка и унук Милош са његовом породицом.
Почивај умиру, драга наша!

Данас, 9. јануара,
навршавају се 7 тужних година од када је
преминуо мој драги син
МИЛОРАД ЕPДЕЉАН
родом из Великог
Сенпетра
Утехе нема, заборав не постоји, у свакој тишини се чујеш, у
свакој сузи се видиш, у
сваком откуцају срца
болиш. Празнина у срцу увек ће се звати твојим именом, јер најгоре је када родитељ сахрани своје дете.
Речи је мало, бола превише, био си део нас,
увек вољен, никад заборављен.
Заувек ожалошћена мама Ђурђина.

Тужно сећање поводом проласка 7 година
од када је преминуо
наш драги
МИЛОРАД ЕРДЕЉАН
Ускраћени за твоју
несебичну љубав и
подршку, са тугом чувамо те у нашим срцима од заборава.
Сећања имају снагу
живота, а живот често
боју успомена... Сећања су оно што нас одржава у животу, и што
никада и нигде, где год се налазили, неће нестати из наших срца...
Увек заједно са тобом у мислима: брат
Нића са породицом.

Седам година туге
и боли, седам година
без топлине речи и
загрљаја, седам година без драгог
МИЛОРАДА
ЕРДЕЉАНА
Велики људи никада не умиру. Био си
оличење поштења и
доброте, племенит и
предобар човек.
Увек ћеш бити у нашим срцима: Биљана и ташта Зорица.
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Кажу да време чини
тугу мањом. Да ли су
2 године кратке (11.
јануара), или туга превелика, бол за тобом
нема оквире. Нека те
спокој прати, драги наш
СВЕТОЗАР БАТА
ВЕСИЋ
Не отвараш нам
врата кућног прага, не
видимо те, не осећамо
додир твој, али ипак
си ту и вечно ћеш бити у нама, у нашим срцима, у свакој причи и лепим успоменама.
Био си нам пример, ослонац и инспирација,
памтићемо те по твојој доброти, упорности,
храбрости и жељи за животом.
Почивај у миру, заувек вољен и од заборава отргнут: супруга Милана Сеја и син Лаза.
Тужно сећање поводом проласка две године од када је преминуо наш драги

Пролази најтужнија
година дана од када
смо остали без драгог
родитеља
СВЕТИСЛАВА
БРАЦЕ
ЖИВКОВИЋА
Време пролази, а љубав и сећање према теби остају,
као и твоја доброта и
племенитост. Имао си
велико срце које је куцало за све нас, зато са поносом и тугом
чувамо те од заборава.
Заувек ожалошћени: ћерке Биљана и Љиљана, унуци Александар и Зоран, зетови Душан и Хорсти.
Тужна сећања, поштовање и незаборав,
поводом проласка 26, односно 20 година, од
како наши драги

СВЕТОЗАР БАТА
ВЕСИЋ
Све што напишемо,
кажемо, осећамо, урадимо не може ни за
трен описати шта си
нам значио и колико
смо те волели. Изненада си отишао и оставио велику тескобу у нашим срцима. Недостајаће нам твоја благост и разумна реч.
Заувек ожалошћени: брат Пера, сестрицe
Звезданка и Љубина са породицaмa.
Пролазе две тужне
године од када је преминуо наш драги
СВЕТОЗАР БАТА
ВЕСИЋ
Живот је тренутак,
а сећање је вечност.
Постоје очи које за тобом стално плачу, постоји твој осмех који
ће се стално памтити,
доброта која се неће
никада заборавити и
рана на срцу која никада неће зарасти.
Заувек тужни: сестрица Зорка, братић
Рада и братић Стева са породицaма.

РАДОЈКО и АНЂЕЛКА ЂЕКА СЕКУЛИН
21.I 1911-26.XII1994/23.VIII.1921-16.IX 1988.
из Рудне
рођ. Ненадов,
у Српском Семартону
почивају у свету праведних. Иако су се
на почетку брака суочавали са материјалним оскудицама, проузроковане ратним вихором, међусобним разумевањем и поштовањем, живели су у примерном браку више
од пола века. Красиле су их племенитост,
доброта и љубав према породици и окружењу.
Још болнија и тужнија судбина задесила нас је, када је, пре четири године,
престало да куца срце и преселила се у
вечност наша мила и вољена мама и
сестра, а њихова ћерка, Радосна.
Трајно ће остати у нашем памћењу. Нека
им Господ Бог подари спокојан вечни сан.
Породица.
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Дана 28. децембра
испунило се 6 болних
и тужних месеци од
када смо се заувек
растали од наше миле
и непрежаљене супруге, ћерке и мајке
МИЛЕНЕ ГРУБАЧКИ
из Мелбурна,
Аустралија
Била је племенита
душа и бићемо јој вечно захвални за све
што је учинила за нас. Са дубоким поштовањем чуваћемо је у нашем сећању.
Увек у мислима са тобом, ожалошћени:
супруг Пера, мајка Стефанија, син Васа, снаја Фламинија, унука Карина и унук Џаспер.

Имала сам брата
којим сам се поносила
проф.
БОРИСЛАВ КРСТИЋ
из Белобрешке
Остала су сећања и
велика туга за тобом.
Твоја сестра Милена.

Велика је туга и
бол остати без онога
кога смо највише волели
ПЕРИЦА ДОЛИЋ
из Белобрешке

Тужан помен поводом 15 црних година
од како се преселио у
вечност и оставио огромну празнину дубоко
у нашим душама и срцима наш
инж.
ТИХОМИР РАНИСАВ
из Ђира
Увек у сећању, стално у мислима и нашим молитвама. Срећни што смо те имали и горко несрећни за
велики губитак. Примеран отац, пожртвован
породици, брат, син и човек у средини где је
живео и радио радо.
Године пролазе а бол пече као ужарени
жар. Окупљамо се на гробу, врисак дави у
грлу што смо били немоћни да те отмемо од
немилосрдне болести. Узалуд вреле сузе када је свачији живот окрњен и многи смели
снови згарени.
Највише недостајеш твојој деци: ћеркама
Мирјани и Снежани а Божијој милости
придошла нам је и твоја четрнаестогодишња
унука Тијана, утешан мелем да још мало
истрајемо да се то пиленце успешно
подиже.
Али Ти си био Ти! Јединствен и непоновљив.
Жалимо те до последњег даха.
Почивај у миру у небеском царству.
Твоји најмилији.
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Био је човек поштован у предузећу. Био
је добар домаћин, свуда је ишао као технички ревизор, у Араду,
(посећивао је инж. Божу Панића), у “Ровинар”, “Жилцу”, “Мотру”, али је кући увек долазио.
Дана 21. децембра испунило се 6 година
како кући не долази. Оставио је велики терет
нашем Звонку да се брине за домаћинство.
За њим вечно тугују: супруга Милена, син
Звонко, снаја Родика и унук Миодраг, кога је
деда много волео.
Тужно сећање на 5.
јануар, када је пре 10
година преминуо мој
драги супруг
СТЕВА ПАНИН
професор
математике
Племенитошћу срце ти је зрачило ... Часно си мислио, говорио и радио. Великим
срцем,
племенитом
душом и часним животом заслужио си вечну љубав, сећање и поштовање.
Заувек ожалошћена супруга Ксенија.

^ITUQE
Година дана туге и
боли, година дана без
топлине речи и загрљаја, година дана без
вољеног мужа и тате

Тужно и болно сећање на 7. јануар, када је пре 3 године преминуо наш драги
АЛЕКСАНДАР САВИЋ

РАДИВОЈ СТОЈАНОВ

Био си нам велики
ослонац, узор и понос.
Учио си нас како живети, знати и умети,
имати веру у живот.
Нема више твог осмеха који је значио доброту, топлог крила
које се звало родитељска љубав, меке руке
која се звала благост, нема више твојих позлаћених речи да нас бодре, посаветују, науче. Остаје само сећање. Дубоко, снажно, лепо и чисто као твој живот, као твој напор да
нам осветлиш и покажеш пут.
Заувек ожалошћени: супруга Даница и син
Милан са породицом.

Нижу се дани и месеци без твога погледа, без твога осмеха...
И сваки нови дан, једнако боли. Остају нам
само вера, нада и бескрајна љубав у којој
нас додирујеш сећањем, милујеш погледом и
храбриш осмехом. Ти си у свему што настављамо и у свему што започињемо. Свуда те
има и у свему си с нама, нема те тамо где
нам највише недостајеш, у животу.
Увек у мислима са тобом: супруга Весна и
ћерка Ксенија.

Пролази година дана и дуге ноћи, родитељска туга не може
проћи, мајчина и очева срећа, понос и нада у вечној кући почива сада

Док тихо корача
стазама вечности, 3
године траје као најдивније сећање у нашим срцима. Време
није лек већ неми
сведок наше жалости
што није са нама

РАДИВОЈ РАДИЦА
СТОЈАНОВ

АЛЕКСАНДАР САВИЋ
Тужни смо због твог
одласка али и поносни
што си био храбар и
упоран до самог краја.
Твоја животна прича још увек траје. Ми који
смо те највише волели остајемо да је причамо још много, много година. Хвала ти за
све што си учинио за нас. Много нам недостајеш. Са тугом: унуци Саша и Сања са породицама.

Присутан си међу
нама и налазимо те у
свакој успомени, у сваком дану који пролази,
у свакој сузи која потече. Био си и остао део
нас и живећеш у нашим рањеним срцима све
док буде нас.
Заувек ожалошћени: мама Бранка, тата
Чедица и мајка Сејка.

Пролазе 3 године (13. јануара), а у срцу туга неизбрисана. Сузе теку, низ лице нам лију,
јер не могу тугу и бол да сакрију
ГОРДАНА БРАШОВАН
рођена Мишковић
родом из Српског Семартона
Без тебе са нама, а са тобом у срцима и мислима. Заувек. Твој мио поглед и
драги осмех ту су са нама да нас греју, да нам снагу дају. Заувек. Толико година
твоје љубави, доброте и велико срце за све нас, носићемо с поносом и тугом
дубоко у срцу.
Успомену на тебе, твоју доброту и племенитост чувају: сестра Даница и унук Милан са
породицом.
br. 1297-1298/9.01.2015.

31

^ITUQE
Две године (6. јануара) кроз успомене и
сећања живиш вечно у
нашим срцима, драга
наша

За нама и у нама је
шест месеци (14. јануара) несмањеног бола откако нас напусти
наш најдражи

АНА СТЕФАНОВИЋ
из Мачевића

ТОША ЛУКИН
из Варјаша

Најлепше тренутке
у нашим животима си
нам пружила да те вечно памтимо, са поносом те се сећамо и
причамо о теби. Твојим одласком превише смо изгубили да би
нам време донело заборав. Хвала ти за
несебичну љубав и доброту којом си нам срце грејала.
Неутешни: супруг Бора, ћерке Дорина и
Душица са породицама.
Једанаест
година
од када је преминуо
наш драги
ВАСА ГРУБАЧКИ
из Српског
Семартона
Био си део нас, наша нада и понос. Време не лечи тугу, јер
заборав не постоји.
Остало је нешто теже
од смрти, а то је живот без тебе и нешто
јаче од смрти – наша љубав према теби.
У бескрајном болу: син Живица са породицом.
Тужно сећање поводом проласка 12 година од када је преминуо наш драги
ВЕЛЕМИР НИКОЛИН
из Темишвара
родом из Рудне
Био си нам путоказ
како треба у животу
живети, радити, учио
поштењу и честитости. Срећни смо што
смо те имали. Са дубоким поштовањем и љубављу чуваћемо успомену на тебе.
Заувек ожалошћени: супруга Мара, ћерке
Маријана и Радованка са породицама.
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Да ли је могуће живети као пре када део
тебе нечијим одласком нестане. Никада,
јер превише је туге и
бола и превелика празнина у души коју нико попунити не може.
Кад смо те имали - имали смо све: срећу,
пуну кућу радости и наде, били поносни на
тебе. Изгубили смо те, никада те заборавити
и преболети нећемо. Јер нико није волео живот као ти, нико нам није пружао толико доброте, племенитости, разумевања и подршке, нико није волео породицу као што је волело твоје срце, и нико није имао бољег
супруга и оца као што смо имали ми.
Заувек ожалошћени: супруга Љиља и син
Борко.
Парастос ће се одржати у недељу, 11. јануара, у Српској православној цркви у Варјашу.

Тужно сећање поводом проласка 6 месеци бола и туге од када
је преминуо наш драги
ТОША ЛУКИН
из Варјаша
Био си оно што је
најтеже бити Човек.
Био си човек широког
срца, у коме је било
места за све. Тешко и
болно прихватамо истину да те нема. Радост и нада нестале су за трен, остале су
сузе, бол и туга. Заувек остајемо тужни, али
поносни, што смо те имали. Хвала ти за време које смо провели заједно.
Твоје велико срце и добра душа заслужују
вечно сећање: брат Драгослав, снаја Делија,
синовци Срђан, Амелија, Милан, Бранка и
Кристи.

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

