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„У ТОМ СОМБОРУ...“

БОЖИЋНА СВЕТЛОСТ
Гледам мајку:
Чесницу је
замесила врућу.
Подај, Боже,
Напуни јој кућу.

И очева рука
Кад изнесе
Да задрхти, од
Старе ђаконије
доброте лака,
Својом душом
Колач да прелије. Докле џара ватру
Испод младога
бадњака.

Црква бела
Да нам стане у три прста
Кад засветли звезда
Са српскога крста.
Славомир Гвозденовић
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ВЕСТИ
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 Славској литургији и по окончању приступили су узвишеном чину резања
славског колача и благосиљању кољива. Г.Г.П.

НАГРАЂЕНИ НАЈБОЉИ
УЧЕНИЦИ ТЕМИШВАРА
Сваке године, већ традиционално у
децембру месецу, Општина града
Темишвара награђује најзаслужније ђаке са
максималном оценом 10. За посебне
заслуге, 15. децембра, у Филхармонији
Баната, у присуству градоначелника
Николаја Робуа и других званичника наше
Општине, било је награђено 414
темишварска ученика, који су школску
2014-2015. годину завршили са средњом
оценом десет.
Међу њима било је пет ђака (оцењених са максималном оценом, од V до XII разреда)
Српске гимназије „Доситеј Обрадовић“: Ненад Нешин, Лука Стојков, Андреја Оливера
Скорцан, Тијана Живанов и Лазар Живковић. Г.Г.П.

ПОКЛОН
ПАКЕТИЋИ
Пред крај 2015. године
подељена је велика
већина поклон пакетића
Савеза Срба у Румунији.
Деца су добила пакете у
школама, један део њих
су пакете добили за
Божић, а како сазнајемо,
нека деца ће их од
својих наставника добити
за Светог Саву. Љ.П.С.
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КО БИ РЕКО

БОЖИЋНЕ СРЕЋИЦЕ

Пише:
Љубинка
Перинац
Станков

Украси су стаклени и операција кићења „крискиндле“ хируршки
прецизна. Прво иду златасте фронцасте траке, па руски фењерисветиљке и праве правцате свећице шибицом запаљене. На крају овог
митско-пироманског процеса, на јелку су се додавале и божићне
бомбоне са сребрним и златним станиолом који се никад није бацао.
Кад поједеш бомбону омот пажљиво исправиш, па га ноктом зацаклиш,
док не буде као нов. Тек га онда сместиш у посебну кутију за
драгоцености и божићне срећице.

Седамдесете су године, снег је навејао
негде око пола метра и то је нормална
појава. Санке из подрума извлачимо два
пута дневно. Ново градилиште са метарским
сметовима претвореним у клизалишта
препуно је деце у капутима. Доба је
комунизма, када је ретко ко имао јакну, а у
име братства, јединства и тупе једнакости
сви смо обучени као браћа близанци.
Разликујемо се евентуално по боји капута и
по
количини
уроловано
начичканог
снега по
капама и
шаловима.
Тата је
купио
јелку, али
нам о
њој
ништа не говори. Проналазимо је на балкону
нашег стана на другом спрату, увезану
дебелим канапом. Не китимо је до нашег
Бадњидана иако су у комшилуку све јелке
окићене и пуне чоколадних „салонки“. Знам
да на орману постоји једна таква кутија са
јестивим украсима за јелку, али је тешко
стићи до ње. Не помаже ми ни столица, већ
сам пробала да се успентрам. Орман је
превише висок за мене.
Украси су стаклени и операција кићења
„крискиндле“ хируршки прецизна. Прво иду
златасте фронцласте траке, па руски
фењери-светиљке и праве правцате свећице
шибицом запаљене. На крају овог митскопироманског процеса, на јелку су се

додавале и божићне бомбоне са сребрним
и златним станиолом који се никад није
бацао. Кад поједеш бомбону омот пажљиво
исправиш, па га ноктом зацаклиш, док не
буде као нов. Тек га онда сместиш у
посебну кутију за драгоцености и божићне
срећице.
Бадњи дан је и година 2016. покушавам
да се сетим шта је тата изговарао кад нас
је водио да у слами тражимо поклоне. „Пију,
пију, коц
коц“. И...
не знам
даље.
Облачим
се јер
ми муж
скреће
пажњу
да ћемо
закаснити
у цркву.
Убрзавам кораке и осећам хладан ваздух
како проналази своје место у грудима.
Трагови снега приковани су мразом за
градске путање. У храму је пуно људи.
Девојчица у црвеном капуту за руку држи
оца, у другој чврсто стеже чоколадну
бомбону са сребрним омотом.
Ватра распирује искрице. Колико варница
толико срећица. Чују се хорски гласови.
Девојчицу у црвеном капуту је отац узео у
наручје и греје јој руке својим дахом и
шакама.
С моје десне стране пред запаљеним
бадњаком стоји мој син. Гледа у небо.
Божић је.
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ИНТЕРВЈУ
Милорад ЕРДЕЉАН,
адвокат

Лична карта:
Датум и место рођења:
5. децембар 1987,
Темишвар
Студије:
Економска гимназија у
Темишвару, Правни
факултет у Бечу
Брачно стање:
неожењен
Ради као:
адвокат

КАД ТЕМИШВАРАЦ ПОСТАНЕ БЕЧЛИЈА
• Град је јако леп, али ствари се мењају из основа када се човек пресели
у њему • Врло је тешко бавити се правом у другој земљи изузев оне у којој сте
студирали • Упркос свему, Румуни и Срби нису тако лоше виђени као Турци,
Арапи и остали не-Европљани •
• Како сте донели одлуку да упишете
факултет у Бечу?
Нисам ја донео ту одлуку, пре бих рекао
да су околности биле такве. Нисам хтео да
наставим студије у Темишвару, већ сам
планирао да одем у Букурешт или у
иностранство. Моја рођака, која је била у
Бечу, питала ме у децембру 2005. ако хоћу
да дођем тамо, што сам на крају и
прихватио. Уписао сам течај немачког језика,
пошто оно што сам учио у основној школи
свакако није било довољно. Први дан након
полагања матуре отишао сам у Беч, где сам
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похађао интензивни четворомесечни течај
немачког, пошто је то био један од услова
да ме приме на факултет. Уписао сам
правни факултет при Бечком универзитету,
плаћајући нешто више од 400 евра по
семестру.
• Који су Вам били први утисци?
Био сам и пре тога у Бечу, као туриста.
Град је јако леп, али ствари се мењају из
основа када се човек пресели у њему.
Стигао сам у пола шест после подне и
нисам више нашао ниједну отворену

ИНТЕРВЈУ
продавницу да купим основне намирнице.
Људи су доста хладни и нетолерантни
према странцима који се не сналазе добро
на немачком језику, тако да ми у почетку
није било најпријатније. Све у свему, било је
то занимљиво и напорно искуство.
• Где сте живели?
У студентском дому, уз друге странце:
Италијане, Турке, Румуне, Србе итд.
Створила се нека занимљива солидарност
међу људима који се суочавају са истим
проблемима.
• Колико Вам је времена било
потребно да савладате немачки језик?
Око две-три године од тренута када сам
уписао факултет. На предавањима сам се у
почетку врло тешко сналазио, јер нисам
успевао да разумем скоро ништа, или врло
мало. Правни речник је специфичан и тежак
чак и онима који већ знају језик. Користи се
стара стручна терминологија, а њихов
Грађански законик потиче из 1812, тако
да не можеш ништа научити без
пропратног речника.
• Како је било на испитима?
У првој години нисам успео да
положим ниједан испит, иако их је
било свега три. Тек после године и
по дана сам успео да
положим први испит.
Било ми је непријатно,
почеле су да ми се
појављују седе
власи, али нисам
ниједног тренутка
имао намеру да
одустанем.
Професори су
били доста
толерантни
према мени,

ценили су мој труд, али нису попуштали.
Обарали би ме са смешком на лицу и
говорили да морам да усавршим
терминологију и знања намачког језика. У
једном тренутку сам почео да полажем
испите, на почетку са минималном оценом,
која је у Аустрији четворка, а касније сам
полако успео да се подигнем. Завршио сам
факултет за пет и по година, а просек
студија је седам и по.
• Да ли Вам је било тешко да се
запослите после факултета?
Почео сам да радим за време студија.
Јавио сам се поводом огласа са
универзитета и био сам примљен након
првог разговора. Касније сам сазнао да сам
био једини кандидат, али мени то није било
битно. Госпођа адвокатица је била врло
толерантна према мени, имајући у виду да
још нисам савршено владао немачким
језиком. Мислим, знао сам да говорим, али
нисам још био стању да срочим једно
званично писмо или да учествујем у
разговору на неком захтевнијем нивоу.
Почео сам да радим најлакше
послове, не бих ли се полако
уходао у адвокатски посао. У
међувремену сам завршио
факултет и наставио да радим у
истој канцеларији, која се
првенствено бави основним
законима из области
права животне средине.
Наравно, бавимо се и
другим правним
проблемима.
• Имали сте
доста
„занимљивих“
искустава са
грађанима који
воде порекло
br. 1349-1350/ 8.01.2016.
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ИНТЕРВЈУ
из Источне Европе...
О, да! Имао сам за посла са румунским и
албанским грађанима, мање са Србима. У
Аустрији се много краде, то је истина, а
почиониоци су најчешће странци, тако да
сам се често суочавао на суђењима са
чудним особама. Неки Румуни су покушали
да краду гвожђе у Музеју возова.
Једноставно су упали
у стару локомотиву и
почели да је секу. На
суђењу су рекли да
су тамо спавали и да
нису имали пара да
се врате у Румунију,
те су побркали музеј
са обичним пероном.
Људи су врло
довитљиви и
Аустријанци се често
нађу у чуду, јер не
могу да схвате да је
неко способан да
толико измишља.
Деси се да Турци и
Албанци признају
своја недела, али
наши скоро никад.
Неки Молдавац је
рекао да је дошао из
Кишињева да обија
БМВ-ове у Бечу, јер је
наводно поправљао
кола у родном граду
и грешком покварио навигациони систем. Да
се газда не би наљутио, он је дошао у
Аустрију да набави нови. Судија га је питао
зашто се није зауставио у неком ближем
граду, а он је одговорио да је чуо да у Бечу
аутомобили нису опскрбљени алармима. Но,
упркос свему, Румуни и Срби нису тако
лоше виђени као Турци, Арапи и остали неЕвропљани.
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• Која је ситуација Срба у Бечу?
Срби су се врло добро уклопили у
аустријско друштво. У Бечу има негде око
500-600 хиљада бивших Југословена, а за
већину се не може утврдити да су странци
или потомци гастарбајтера, јер сви врло
добро говоре немачки. Само им имена често
одају порекло.
• Колико
студената из
Румуније има у
Бечу?
Када сам ја уписао
факултет било нас је
око 15, сада је број
на Правном
факултету стигао до
50-60. Све их је
више. Факултет је
озбиљан, није лако,
али таксе су
подношљиве.
• Планирате ли
да останете тамо за
стално?
Да. Врло је тешко
бавити се правом у
другој земљи изузев
оне у којој сте
студирали. Моја
пријатељица и ја
тражимо стан и
надамо се да ћемо се колико скоро удомити.
• Чиме испуњавате слободно време?
Немамо пуно слободног времена, али
када се укаже прилика скокнемо до Прага,
Братиславе или Будимпеште, јер су врло
близу. Играмо тенис, стони тенис, излазимо
и дружимо са познаницима. Беч је, упркос
свим тешкоћама, врло леп град.
Горан Мракић

НАША ТЕМА

ПЕТИ ДЕЧИЈИ САБОР СРПСКОГ ФОЛКЛОРА
И ОБИЧАЈА „ВЕНАЦ”
Последња прошлогодишња, културноуметничка манифестација Савеза, Дечији
сабор српског фолклора и обичаја „Венац“,
одржала се 20. децембра 2015. године, у
дворани „Капитол“ Банатске филхармоније у
Темишвару. Покровитељ ове јединствене
културно-уметничке манифестације био је
Савез Срба у Румунији уз подршку
Министарства културе Владе Румуније и
њеног Департмана за међуетничке односе у

Букурешту и Министарства културе и
информисања Владе Републике Србије.
На петом издању Дечијег сабора српског
фолклора учествовало је деветнаест
школица фолклора и дечијих културноуметничких друштава, 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. Културноуметничку манифестацију, јединствену у
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нашем граду, када су у
питању српски фолклор и
народни обичаји, отворили
су председник Савеза Срба
у Румунији, Огњан Крстић и
Дејан Попов, председник МО
ССР у Темишвару, који су на
самом почетку поздравили
све учеснике, наше најмлађе
уметнике, њихове упућиваче,
као и присутну публику.
Лепоту наших српских
народних обичаја, народних
српских кола, фолклора и
изворне српске песме,
показали су на сцени
Филхармоније наши увек
весели и раздрагани
малишани, полазници
српских забавишта,
основних школа и чланови
неколико школица фолклора
њих око 500. Било је лепо
видети девојчице и дечаке у
народним ношњама и чути
их док су певали и играли, а
за свој труд су заслужили
велики аплауз присутне
публике.
Част да први наступе и
отворе пети Дечији сабор
српског фолклора и обичаја
припала је Тамбурашком
оркестру „Мали чанадски
тамбураши“, који су под
управом Марка Бугарина
извели сплет тамбурашких
песама, а малена Наташа
Рајчић својим љупким
гласом одушевила је
присутну публику, што нам
потврђује још једном да
заиста имамо неисцрпан
извор талената када је
песма у питању.
Школица фолклора КУД
„Соко“ из Соколовца, под
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управом Маре Горун,
представила се
темишварској публици са
сплетом народних игара из
Централне Србије.
Школица фолклора КУД-а
Стара Молдава, упућивач
Сава Константиновић,
извела је сплет игара
специфичан за Дунавску
клисуру. Публика је уживала
у добро припремљеном
наступу старомолдавских
основаца у специфичним и
оригиналним ношњама из
њиховог краја.
Ученици Основне школе
„Борислав Крстић“ из
Белобрешке и ученици
Основне школе из Мачевића,
о којима брину учитељице
Невена Стефановић и
Даница Симоновић, одиграли
су кореографију „Дођи Миле
у наш крај“.
Чланови Школице
фолклора, која делује при
КУД „Свети Никола“ из
Радимне са упућивачем
учитељем Томиславом
Поповићем, представили су
се кореографијом „Катанка“ сплетом српских народних
игара из Источне Србије.
Најмлађи Свиничани
Школице фолклора КУД
„Дунав“, са упућивачем
Витомиром Курићем,
приказали су сплет српских
народних игара специфичних
за њихов крај.
Мехалчани, полазници српскoг одсека
Забавишта „Карла Пелц”, са својим
васпитачицама, Војиславом Ројков и Нином
Косаном Галеaнку, ухватили су се за руке и
одиграли српску народну игру „Ајд’ на рогаљ

момче“.
Девојчице и дечаци из Основне школе
„Аурел Себешан“ из Фенлака су под
упутством Загорке Стана представили део
божићних обичаја. У пратњи гитаре и
квартета фрула отпевали су пар
br. 1349-1350/ 8.01.2016.
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коледарских песама.
Ред је дошао и за
Школицу фолклора која
делује при КУД „Коло“ из
Арада. Ово њихово
појављивање на Дечијем
сабору српског фолклора и
обичаја „Венац“ припремио
је Дарко Воштинар са
сплетом игара из Централне
Србије.
Исто се на Сабору
обичаја и фолклора појавила
и Школица фолклора КУД
„Сава Илић“ из Варјаша, под
упутством Наде Ћирић, који
су се представили играма из
Баната.
Школица фолклора при
КУД „Свети Сава“ из Великог
Семиклуша, коју води са
много успеха учитељица
Наталија Мандран,
представила је на сцени
Филхармоније банаћанске
народне игре из околине
Великог Семиклуша.
Забавиште и Основна
школа из Ченеја, уз помоћ
учитељице Богдане Субин и
васпитачице Љиљане
Милован, представили су се
народним песмама и
сплетом игара из Баната.
Школица фолклора при
КУД „Плави делија“ Велики
Сенпетар, упућивачи
Радован Јованов и Борко
Јоргован, представили су се
са две групе, сплетом
банаћанских српских
народних игара.
Своје играчко умеће и да
се у томе исто добро
сналазе, као и са тамбуром,
показали су нам чанадски
малишани. Ово је њихово
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прво појављивање, као
играчка група, на Фестивалу
„Венац“ и за ову прилику
одиграли су народна кола
из Србије, под упутством
Оане Ердеј.
Игре из равног Баната,
лепа банаћанска кола,
припремили су за Сабор
чланови Школице фолклора
из Дете КУД „Свети
Никола“, упућивач Дијана
Татарушану.
Школица фолклора АКУД
„Младост“ Темишвар,
упућивачи Бјанка Јоргован и
Јасмина Симулов, на сцени
је са две групе играча,
полазницима забавишта и
основцима у кореографији
Сенадина Крстића, извела
Божићни обичај „Коледари“
из Клисуре и Пољадије по
запису Борислава Ђ.
Крстића и сплет српских
народних игара из Груже,
Шумадије и Централне
Србије.
Ученици другог и трећег
разреда Српске гимназије
„Доситеј Обрадовић“ су под
упутством учитељица Маре
Малимарков и Јасмине
Штецко приказали српске
обичаје за Бадње вече.
Припремни разред наше
Српске гимназије
представио се са два
вокална наступа и то: Нада
Лукин са песмом „Девојке
се састале“ и Маја Крњачки
са песмом „Црвен фесић“.
Затим је цео разред
одиграо кратак сплет
народних игара уз песму
„Крушка, јабука, шљива“ и
уз пратњу тамбураша
br. 1349-1350/ 8.01.2016.
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састава којег су сачињацали: Ненад Лукин, Горан
Панић, Славен Павловић,
Предраг Остојин, а све то у
кореографији Адријане
Лукин.
Закључна тачка петог
Дечијег сабора српског
фолклора и обичаја „Венац“
припала је ученицима петог
разреда Српске гимназије
„Доситеј Обрадовић“ који
су под упутством њихове
старешине, Јасене Егед,
одиграли сплет игара из
Баната у кореографији
Душана Миладинова.
После сваког наступа,
секретар ССР Златиборка
Марков, потпредседник
Савеза Срба, Славољуб
Аднађ и председник Месне
организације Савеза Срба
Темишвар, Дејан Попов,
уручили су упућивачима и
представницима културноуметничких друштава
дипломе, а сви учесници
Дечијег сабора српског
фолклора и чланови
фолклорних дружина,
добили су од представника
ССР поклон-пакетиће али и
прилику да се играју у
Мегазону, где су игрице
биле на снази, онако како
деци највише прија. Све
учеснике је на крају
представе, наше најмлађе
уметнике-аматере, њихове
упућиваче, као и присутну
публику у сали
Филхармоније поздравио од
стране организатора,
водитељ програма, Марко
Аџић.
Горан Гога Пантин
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ИЗ АКТИВНОСТИ ССР

СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА
РУКОВОДЕЋЕГ САВЕТА ССР
У просторијама Савеза у Темишвару 18.
децембра одржана је редовна седница
Извршног одбора Руководећег савета ССР
на чијем се дневном реду нашло
разматрање и усвајање акција и
манифестација ССР за месец јануар 2016.
године, ребаланс буџета за 2015. годину,
разно.

Букурешту, Великом Семиклушу, Решици,
Старој Молдави, Темишвару.
Разговарано је о ребалансу буџета,
смањењу инвестиција и повећању фиксних
фондова. Ребаланс и редистрибуција
фондова су једногласно прихваћени.
Разговарано је и о редовним пројектима
који укључују школске активности, затим

Председавао је седницом Огњан Крстић,
а присутни су били потпредседници Драган
Воштинар, Борислав Велимировић, Адријан
Мојсеш, Никола Курић, Славољуб Аднађ и
посланик Славомир Гвозденовић. Седници
су присуствовали и секретар Златиборка
Марков и рачуновођа Тима Лацић.
Једногласно су усвојени предлози за
јануарске акције Савеза, односно за: Бадњи
дан у Савезу, Карађорђева прела у
Банатском Карађорђеву, Богојављење на
Нери и за Светосавске прославе у Араду,

штампање Историје мањина у Румунији, као
и пројекат семинара за усавршавање
новинара.
Под тачком Разно разматрано је
запошљавање одговорног за противпожарну
одбрану.
Борислав Велимировић је предложио и
реализацију билтена на румунском језику
која би пратила догађаје и активности
Савеза Срба у Румунији.
Љ.П. Станков
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ПЕТ ГОДИНА „СВЕТОГ НИКОЛЕ“ У ДЕТИ
Пре три недеље, на дан када је велики
генералном конзулу Републике Србије у
део православних верника прославио Светог Темишвару, Лазару Манојловићу, председнику
Николу, истоимено културно-уметничко
општине Петреу Роману, председнику ССР
друштво из Дете је на свечани начин
Огњану Крстићу, председнику културне
обележило петогодишњицу постојања.
комисије Борку Јорговану, представницима
Основано на иницијативу Дијане Татарушану општине Вршац Александру Ћирину и
и групе локалних ентузијаста, ово друштво је Миловану Петрову, председнику општине
окупило
Пландиште
омладинце
Родики
српског
Грујеску,
порекла и
свештенику
неке од
Љубодрагу
њихових
Богићевићу,
пријатеља, у
потпредседнику
намери да се
ССР у Дети
на што бољи
Дејану
начин сачува
Петрову,
народна
директору
култура и
културног
традиција.
центра у
У суботу,
Дети Овидјуу
19. децембра,
Иванчи,
у дећанском
председници
КУД “Коло” Арад
Дому културе,
општине Дета
испуњеном скоро до последњег места, био
Адини Матејеску, потпредседници Коралији
је најпре приказан краткометражни филм о
Суљи и осталим званичницима.
историјату и активности КУД-а „Свети
Након наступа дећанских малишана, на
Никола“, основаног, као што смо већ рекли,
сцену су ступили гости из Арада, чланови
2010. Водитељи програма, Марко Аџић и
културно-уметничког друштва „Коло“, који су
Дијана
извели песму
Татарушану,
„Иде Миле“ и
су на
игре из
српском и
београдске
румунском
Посавине.
језику
Уследило је
срдачно
КУД „Дунав“
поздравили
из Свинице
све госте и
са играма из
домаћине,
околине
истичући да
Лесковца, да
АКУД “Младост” Темишвар
су „култура и
би публика у
уметност,
наставку
обичаји и веровања, лепота и мудрост
имала прилику да се диви умећу
живљења, саставни делови традиције једног најпознатијег српског друштва у Румунији,
народа“. Сходно томе, КУД „Свети Никола“
„Младости“. Темишварци су, у кореографији
неуморно ради на очувању српске
Милорада Лонића и под уметничким
традиције, вере, језика и посебно фолклора. руководством Сенадина и Сретка Крстића,
Поздравне су речи биле упућене и
извели кореографију „Свечаност на Опленцу“
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и игре из Централне Србије. Један од
Татарушану, да би Арађани касније поново
најочекиванијих тренутака био је наступ
изашли на сцену са играма из београдске
средње групе КУД-а „Свети Никола“, које
Посавине и Врањског Поља, у кореографији
тренутно има
Драгана
око 70
Миливојевића
чланова, са
и Драгана
играма из
Павловића,
Груже, у
под
кореографији
уметничким
Огњана
руководством
Крстића.
Дарка
У наставку
Воштинара.
је истакнуто
Генерални
да је град
конзул Лазар
КУД “Дунав” Свиница
Дета живи
Манојловић,
доказ
градоначелник
интеркултуралности, где се представници
Дете Петру Роман и председник ССР Огњан
различитих етничких група толеришу и живе
Крстић су на крају ступили на сцену,
у слози,
честитали
негујући
крсну славу и
плодотворни
јубилеј
дијалог на
домаћинима,
културном
пожелевши
плану. Међу
им пуно
шест активних
успеха у
ансамбала у
даљем раду.
Дети убраја
Вече је
се и српски
закључено
„Свети
наступом
Никола“, који
румунске
КУД “Свети Никола” Дета
је у протеклих
фолклорне
пет година
групе из
имао преко 150 наступа у Румунији и Србији. жупаније Хунедоара, која је представила
Велика група се представила са играма из
локалне божићне обичаје.
Централне Србије у кореографији Дијане
Горан Мракић
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ДУХОВНО, ИСТОРИЈСКО И КУЛТУРНО ВЕЧЕ
ПРОСЛАВА МАТЕРИЦА У ТЕМИШВАРСКОЈ
САБОРНОЈ ЦРКВИ
Овогодишња прослава недеље светих
Праотаца, када наша Света Црква
прославља Старозаветне Праведнике и
празник у нашем народу познат као
Материце, отпочела је у суботу 26.
децембра 2015.године, служењем празничног
бденија у Саборној темишварској цркви,
после кога је у 18. часова у свечаној сали
Владичанског
двора
уприличено
духовно,
историјско и
културно вече.
Водитељ
програма, јереј
др Саша
Јашин,
поздравио је
све присутне и
позвао цењене
госте из
Србије да се
обрате
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присутнима. Чули смо обраћање:
осведоченог добротвора и великог
пријатеља нашег српског народа у Румунији,
председника Удружења српско-румунског
пријатељства из Лужница код Крагујевца г.
Светомира Маџаревића, г. Милана Кићевца,
председника Црквене општине из
Будимпеште, г. Ненада Карамијалковића, који
је испред
Историјског
архива
Шумадије из
Крагујевца
представио
изложбу “Ево
мене, ето
вас“, два
века од
Другог
српског
устанка. О
многим
вредним
књигама

ТРАДИЦИЈА
издавачке куће “Бернар” из Београда
говорио је г. Никола Дробњаковић. Приказан
је и документарни филм “Арсен
Карађорђевић” о којем је говорио редитељ
Бошко Милосављевић.
На сам дан празника, у недељу 27.
децембра 2015. године, Свету Архијерејску
Литургију служио је Његово
Преосвештенство Епископ адм. темишварски
Г. Лукијан уз саслужење свештенства Српске
саборне православне цркве. Богослужење је
појањем
пратио хор
Српске
саборне
цркве у
Темишвару.
Литургијском
сабрању
присуствовао
је верни
народ, који
је у
великом
броју
приступио
Светој тајни причешћа. О значају празника
беседио је игуман Јустин (Стојановић).
После отпуста Свете Литургије,
четрнаесторо ђака Српске гимназије
„Доситеј Обрадовић“ у Темишвару,
представило је свој рецитаторски програм
посвећен мајкама и прочитали неколико
текстова о овом празнику, којег су спремили
под упутством њихових учитељица Вере
Жупунски и Јасмине Штецко. За исти су
награђени поклон пакетићима.
Након програма којим су деца улепшала
ову прославу, од стране архијерејског
заменика о. Маринка Маркова су сви
позвани да у Владичанском двору
присуствују отварању, сада већ
традиционалне изложбе женских ручних
радова, ове године из наших села-парохија
Српског Семартона, Иванде и Улбеча.
Присутни су могли да виде како изгледају
традиционални пешкири, умиваоници, ношње

и остали производи народне радиности.
О изложби је говорио парох из Улбеча,
протонамесник Иван Попов. Он је
захваљујући ЊП Епископу Лукијану са чијим
благословом је пре више година
установљено овакво епархијско празновање
Материца, представио “уметничке радове“
своје и комшијских парохија. Инспирисан
текстовима из пребогате заоставштине
Светог владике Николаја охридског и жичког“новог Српског Златоустог” рекао је: “ручни
радови јесу
уметнички,
јер су
потекли из
златних
руку наших
српских
матера.
Част и
похвала
српским
матерама!
Коме ако не
њима? И
када да
кажемо то, ако не данас на српски празник
светих матера, на Материце? Кажем српски,
због тога што само Срби имају и држе овај
празник Материца. Сећамо се данас многих
светих матера из прошлости хришћанске
Цркве, и из прошлости наше српске Цркве,
тако да и ми данас и свагда сећајмо се
наших матера јер су и оне “свете” за нас, и
помолимо се Господу Богу овом молитвом:
Помози нам Оче наш небески да се и ми
као деца Твоја вежемо уза те љубављу
деце према родитељу своме, а Ти се вежи
уз нас љубављу родитеља према деци
својој. Да Ти будеш наш и ми Твоји, навек
века. Амин”.
”
Изложбу је поуком отворио Његово
Преосвештенство Епископ Г. Лукијан
игуман Јустин (Стојановић)
Горан Гога Пантин
br. 1349-1350/ 8.01.2016.
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ТРАДИЦИЈА

МАТЕРИЦЕ У МЕХАЛИ
Највећи
православни
празник мајки
и жена,
Материце,
био је
обележен и у
Мехалској
цркви, где је
после
литургије и
беседе
свештеника
Јосифа
Станковића, група малишана, под упутством
учитељица Маре Малимарков и Славене
Пејанов, спремила пригодни програм,

намењен
најомиљенијим
бићима,
мајкама.
Деца су се
ређала и
рецитовала,
а улога маме
припала је
Весни
Кланици.
Парох Стојан
Петровић је
на крају
позвао сву децу да приме поклоне, док се
верницима делила навора.
Г.М.

У Фабричкој Српској православној цркви

ВЕЗИВАЊЕ И ДРЕШЕЊЕ МАЈКИ
Српска православна црква прославила је
27. децембра дан мајки и жена – Материце.
Обичај је да деца поране и да, унапред
припремљеним концем, марамом, везицом
или шалом на препад завежу своју мајку за
ноге. Иако се обичај у народу скоро изгубио,
пажљиво га негује наша Црква.
Тако је било у Цркви Светог Георгија у
Фабрици где су
одмах после
литургије, коју је
служио парох
Зоран Мајкић,
мајке деце
Српске
гимназије
„Доситеј
Обрадовић“
везане
симболично
сребрним
украсним концем за столицу.
Деца су на овај начин мајци честитала
празник, и за микрофоном им рецитовала
песме посвећене материнству под упутством
професорке Маријане Шакотић и
вероучитеља Лазара Станковића.
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Треба рећи да су деца окупљена у
Фабричкој цркви била различитог узраста од
другог до осмог разреда, а по традицији за
везивање и пригодни програм песама
заузврат добили поклоне у виду слаткиша.
Тек су после поклона одрешили своје мајке.
Обичај „везивања“ и „дрешења“
представља много више од пуке игре, јер се
њиме потврђује
веза љубави
којом су
повезани сви
чланови
хршћанске
породице.
Вероучитељ
Лазар Станковић
позвао је на
крају програма
сву децу која су
те недеље била
у цркви, независно да ли су рецитовала или
не, да дођу и узму поклоне, а све вернике
позвао у дворани парохије где је за све
присутне уприличено послужење.
Љ.П. Станков

ТРАДИЦИЈА

ЗА ДАН ПОСВЕЋЕН МАJКАМА
У МАЧЕВИЋУ
Поводом празника
Материца у храму Св.
Вазнесења Господњег у
Мачевићу после свете
литургије деца су одржала
програм.
Свештеник је одржао
пригодну проповед, упућујући
децу да воле своје мајке, да
им покажу љубав јер су оне
увек ту уз нас.
Водитељ програма била
је долепотписана
васпитачица. Деца из
забавишта певала су и
рецитовала песме посвећене
мајкама а у другој групи су била школска
деца.
Уследило је везивање једне мајке, а мајка
је по одрешивању почастила децу
слаткишима.

У сали поред цркве сви су били позвани
да се почасте колачима, соком, кафом, које
су наше жене донеле, свака да изнесе своје
умеће.
Рамона Мареш

У ВЕЛИКОМ
СЕМИКЛУШУ
Дан Материца у Великом
Семиклушу прославио се на
посебан начин, тиме што је
месни парох протонамесник
Дина Чоков лепом беседом
о мајкама започео дечији
програм, а затим су српска
деца рецитовала песмице о
мајкама. На крају програма
свако дете било је
награђено чоколадом, а
свака мајка и жена са по
једним цветом.
Љ.С.
br. 1349-1350/ 8.01.2016.

19

ТРАДИЦИЈА
У ДИЊАШУ
Чланице наше
црквене општине
у Дињашу,
показале и
доказале,
изложбом својих
ручних радова,
љубав према
старини и лепоти
српске културне
баштине.
Указаним
поштовањем
према нашим
мајкама,
доказујемо да смо достојни следбеници
наших предака у учењу и примеру
Спаситеља нашег Исуса Христа. Црквена
општина у Дињашу им је за њихов труд

захвалила урученим скромним поклонима.
Протонамесник Милорад Остојин,
парох дињашански

У МАЛОМ
БЕЧКЕРЕКУ
Једна фотографија
са празника Материца
пристигла нам је и из
Малог Бечкерека од
месног пароха јереја
Милана Миоковића.
За овај дан
посвећен мамама,
деца су им
рецитовала, а после
била награђена
поклон пакетићима
које је спремила
Црквена општина и
председник Месне општине.
Уједно је и свака мама добила по један
поклончић.
Како сазнајемо од М. Миоковића, за све
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присутне је у црквеној сали организовано
послужење.
Љ.П.С.

КУЛТУРА

„У ТОМ СОМБОРУ...“
У делегацији Срба из Румуније били су: Стеван Бугарски, проф. др Душан Попов,
Огњан Крстић, др Саша Јашин, Весна Рошка, Далибор Милован, Мирољуб Панић и
др Рајко Корња.
Свега има, каже позната песма. Шта
међутим, није стало у строфама Звонка
Богдана, јесте да у граду који је некада био
седиште Бачке жупаније има и много
разумевања за културу, и много поштовања
историје.
Кад се у Сомбор
први пут дође,
човека обухвати
нека смиреност и
пријатна тишина јер
је окружен прелепим
црквама, старим
зградама са
очуваним фасадама
које пркосе времену
и широким улицама
и трговима. Овде
као да нико нигде
не жури. Као да је
свуда бачка балада
у којој је време
стало или се вратило у XIV век, у доба
грофа Цомбора и Марије Терезије.
Делегацију Срба из Румуније дочекује већ
на улазу у град Борислав Ћурчић, директор
Историјског архива Сомбора. Овај прави
„варошки“ господин каквих је данас сигурно
веома мало чак и у Војводини, са осмехом
на лицу и лептир-машном, оставља утисак
свезнајућег доброћудног професора из
прошлог века. Он делегацију води у
Препарандију која се данас назива
Педагошки факултет. Овде Србе из
Темишвара срдачно дочекује продекан проф.
др Саша Марковић у деканату, где сваког
госта са једне од слика, загонетно посматра
Георгије Бранковић, који је, каже се,
„држањем својим и умешношћу задобио
велику љубав и поверење код многобројних
званичника у Сомбору и околини“, те га је
Земаљски школски савет у Темишвару
давне 1862. године именовао за управитеља
српске учитељске школе у Сомбору. Тако је,
по многима, отпочео најплоднији период
сарадње између Српске православне цркве
и Препарандије, а Бранковић ће касније
постати српски патријарх.
Професор Марковић је гостима из
Румуније представио сомборски факултет и
његове активности. Он је за само десетак
минута зналачки описао пут установе од
Препарандије до данашњег Педагошког
факултета који образује близу хиљаду

студената да постану учитељи, васпитачи,
библиотекари, информатичари или дизајнери
медија. Потом се одлази у старо здање
Препарандије. Прелепа зграда мами својом
лепотом и посматрачу вешто скрива својих
више од сто година. Задужбина је истог
Георгија Бранковића
и изграђена је 1895.
у неоренесансном
стилу. Овде Србе из
Темишвара дочекује
љубазни кустос
музеја Милан
Степановић и
одводи их у салу где
се налази део
ретроспективне
уметничке збирке
најпознатијег
сомборског сликара
Саве Стојкова чијим
су радовима могли
да се диве и Темишварци пре десет година,
поводом отварања српског клуба за младе у
Фабрици.
Музеј Педагошког факултета у Сомбору
смештен је на спрату здања и својом
садржином обухвата преко 200 година
историје образовања учитеља у граду прве
српске Препарандије. Поставка садржи
бројна вредна документа из XVIII и XIX
столећа, раритетна издања старих
рукописних и штампаних књига, уџбеника и
школских часописа, фотографије, занимљива
стара учила и разна признања, по чему је
овај школски музеј јединствен у Србији.
Из старе Препарандије се одлази у
градску библиотеку „Карло Бијелицки“ где се
у вечерњим сатима, у препуној сали отвара
изложба „Арадска тврђава – српски логор у
Првом светском рату“. О фотографијама
српског страдања надахнуто како можда
само он зна, говорио је Стеван Бугарски, да
би потом Огњан Крстић представио Савез и
нашу издавачку делатност. Проф. др Душан
Попов је бројним Сомборцима говорио о
положају Срба и о националним мањинама у
Румунији што је била веома интересантна
тема за житеље града у коме има чак 27
етничких заједница. Изузетно вече је
завршено пројекцијом документарног филма
„Срби у Румунији“ чији је аутор
нижепотписани.
Рајко Корња
br. 1349-1350/ 8.01.2016.
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ВЕСТИ
СМОТРА ХОРОВА И КОЛЕДА У ВЕЛИКОМ СЕМИКЛУШУ
Kрајем протекле године,
тачније 19. децембра, у
Римокатоличкој цркви у
Великом Семиклушу, на
иницијативу градоначелника
Дануца Грозе, одржала се
прва Смотра хорова свих
вероисповести из места.
Пред око 500 мештана, 11
хорова представили су своја
коледа. Коринђало се на
румунском, српском,
украјинском, мађарском,
бугарском, немачком и
латинском језику.
Певачко друштво Српске
православне цркве у Великом Семиклушу са члановима: Милан Баиски, Зоран Радић,
Љубомир Петров, Славољуб Аднађ, Наталија Мандран, Славка Божин, Ина Аднађ, Душица
Рошу, Мирјана Рошу, Еугениа Радић, Љиљана Малетић, Босиљка Јанош, Родика Петров, под
упутством пароха Дине Чокова извело је тропар рођења Христова “Рождество” и духовне
песме “Витлајеме славни граде” и “Божићна химна”.
На самом крају концерта, пред олтаром, сви учесници коринђали су заједно на
румунском “O, ce veste minunată”.
Душица Рошу

ЗАКОНСКИ ПРЕДЛОЗИ И НАША ЗАЈЕДНИЦА
Пред крај јесење сесије Румунског
парламента, посланик Славомир Гвозденовић
је предао три законска пројекта у Дому
посланика.
Прво је у договору са Удружењем бивших
депортираца у Бараган и са његовим
председником Петром Мирчовом иницирао
Закон о изменама и допунама Закона бр.
221/2009. који се односи на политичке
пресуде и административне мере
асимиловане политичким пресудама које су
донете у периоду 6. март 1945 - 22.
децембар 1989. Закон је у својству
коиницијатора потписало више од тридесет
посланика из тимишке и карашсеверинске
жупаније, из више политичких странака.
Предлози српског посланика се односе на
допуне ставки које би предвиделе додатна
законска обештећења за покретну и
непокретну имовину грађана који су
политички страдали у том периоду.
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Други предлог односи се на Закон о
српском језику у Румунији, који до сада
нисмо имали. Уколико предлог буде
прихваћен, а то се већ десило у случају
Словака, Чеха, Бугара и Татара, сваке
бисмо године обележавали Дан српског
језика у Румунији 9. новембра - када је
1826. из Темишвара, Димитрије Пантић
Тирол обавестио Вука Ст. Караџића у Бечу
да је Банатски алманах штампао његовим
правописом.
Славомир Гвозденовић је предложио овај
датум након консултација у Темишвару,
понаособ са Стеваном Бугарским.
Трећи законски предлог јесте пројекат о
Дану Баната чији је С. Гвозденовић
коиницијатор заједно са групом посланика и
сенатора из Баната.
Опширније ћемо вас обавестити у једном
од наредних бројева када ови пројекти буду
изгласани и постану закони. Љ.С.

САРАДЊА

СУСРЕТ С ЉУБАВЉУ
БЕЛОБРЕШКА ОБГРЛИЛА „РИЗНИЧАРЕ“
Белобрешчани су отвореног срца,
половином децембра, сачекали своје
побратиме из Шумадије, чланове Удружења
српско – румунског пријатељства „Ризница“,
који већ 23 године проносе пријатељство и
љубав између
народа две
суседне и
пријатељске
земље.
У средишту
овог клисурског
места, у
поподневним
сатима сјатило
се и старо и
младо.
Загрљајима и
речима
добродошлице
пожелели су да
овакви сусрети
заувек трају.
- Данас ми је пуно срце а срећи нема
краја, када сам опет загрлио свог побратима
Зорана Благојевића Магнума, у чијој
крагујевачкој кући увек се осећам као члан
породице, каже Власта Окановић, који је и
свом ресторану на обали Дунава дао назив
„Шумарице“.
СУСРЕТИ ЗА ПАМЋЕЊЕ
У дугачком списку домаћина поред
Белобрешчана, ту су и мештани Дивића,
Сушке, Старе Молдаве, Пожежене...
- Сви ми, скоро четврт века негујемо
пријатељство и није случајно што смо наша
дружења претворили у породичне сусрете за
памћење, каже угледни професор овог краја
Румуније, Божидар Божић. Слично каже и
Жива Коцијаш из Дивића.
За двадесетак Шумадинаца и исто толико
мештана Клисуре, организован је лов на
дивље свиње, посета историјским и
природним знаменитостима овог краја али и
садржајни разговори о даљем проширивању
сарадње народа Шумадије и Дунавске
клисуре.

„ШУМАДИЈСКО ДАРОДАРЈЕ - МОЛДАВИ“
Широку подршку новим видовима
сарадње и пријатељства, кроз конкретне
манифестације и сусрете, у заједничком
разговору, здушно су подржали Матеј Лупу,
председник и Адријан Мојсеш,
потпредседник
Општине Нова
Молдава и
председник МО
ССР у Старој
Молдави, као и
Боривој
Николић,
координатор
сарадње из
Старе Молдаве.
- На овај
начин желимо
да дугогодишње
пријатељство
народа овог
краја Клисуре и
Шумадинаца крунишемо новим сусретом који
ће бити годишњи и традиционалан на
добробит свих нас, категоричан је Адријан
Мојсеш.
Већ на пролеће, овде у Старој Молдави,
„Ризница“ ће организовати манифестацију
„Шумадијско дародарје Молдави“, на којој ће
узети учешће фолклорни ансамбал „Смиље“,
изложба „Ево мене, ето вас“, „Овако је
говорио Николај Велимировић“ уз учешће
глумаца Театра „Јоаким Вујић“ и „Заштита
биодиверзитета Дунавске клисуре“ кроз екофилм и фотографије.
- Овој манифестацији придружује се и
Град Крагујевац, како би за наше Србе али
и народ пријатељске Румуније, у побрежју
Дунава, приредили што бољи програм и још
више приближили народ Шумадије и овог
дела Румуније, који већ много година шире
пријатељске везе захваљујући лужничкој
„Ризници“ и Савезу Срба у Румунији,
поручио је градоначелник Крагујевца,
Радомир Николић.
Света Маџаревић
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Српска Православна Црква својој духовној деци о Божићу 2015. године
ИРИНЕЈ
по милости Божјој
Православни Архиепископ пећки, Митрополит београдско-карловачки и Патријарх српски, са
свим Архијерејима Српске Православне Цркве –
свештенству, монаштву и свим синовима и кћерима наше свете Цркве: благодат, милост и
мир од Бога Оца, и Господа нашега Исуса Христа, и Духа Светога, уз радосни божићни
поздрав:
МИР БОЖЈИ – ХРИСТОС СЕ РОДИ!
„Певајте Господу, благосиљајте име Његово,
Јављајте из дана у дан спасење Његово!
Казујте по народима славу Његову,
По свим племенима чудеса Његова!”
(Пс. 96, 2 – 3)
Овим речима, браћo и
сестре у Христу Господу и
драга наша децо духовна,
позива нас свети цар
Давид на данашњи
празник и празнично
славље које нам је Сам
Господ припремио Својим
Рођењем од Пресвете
Дјеве Марије у пећини
витлејемској. Гле, пре две
хиљаде година Пресвета
Дјева Марија дође у
Витлејем јудејски са
праведним Јосифом
пописа ради. Али, попис
Јосифов међу браћом
својом и у роду своме
послужио је домостроју
спасења и испуњењу
пророштва пророка Михеја,
који Духом Светим
пророковаше овим речима: „А ти, Витлејеме
Ефрато, ако и јеси најмањи међу хиљадама
Јудиним, из тебе ће ми изићи Онај који ће
бити Господар у Израиљу, којему су изласци
од искони, од вечних времена” (Мих. 5, 2).
На данашњи дан се испунило ово
пророштво. Јер, гле, Пресвета Дјева роди у
Витлејему Јудином Онога „којему су изласци
од искони, од вечних времена”, Бога Реч
(Логоса) Који се на чудесан начин оваплоти
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од Пресвете Дјеве Марије
и роди у Граду Давидову.
Гледајући то, до тада
невиђено чудо, анђели на
небесима задрхташе, небо
звездом на Истоку и
земља пећином у
Витлејему то пропратише!
А ми, како рече цар
Давид, певајмо данас
Господу Богу нашем,
благосиљајмо Име
Његово, увек и
непрестано свима око
нас објављујмо Спасење
Његово, свим народима
који су са нама и око нас
казујмо славу Његову и
предивна чудеса Његова,
славу Његову са којом се
не може упоредити
никаква слава овога
света, и предивна чудеса Његова која око
људско не виде и ум људски не може
објаснити!
Рођење Господа Исуса Христа јесте
историјски догађај који је истовремено
обрадовао и небо и земљу, али и многе у
Израиљу и Римској Империји узнемирио.
Анђели и пастири славе га у Витлејему;
мудраци са Истока, пратећи звезду водиљу,
путују ка Јерусалиму, а Ирод и сав

ПРАВОСЛАВЉЕ
Јерусалим уплашише се када чуше од
мудраца питање: „Где је цар јудејски који се
роди?” (Мт. 2, 2). Земља и небо
обрадоваше се Спаситељу своме, а Ирод и
сав Јерусалим уплашише се праведног
Судије свог. Бог Реч (Логос) – Друго Лице
Пресвете Тројице, предвечни Син Божји –
оваплоћује се и рађа у времену као
Богочовек Исус Христос како би спасао
човека, слику Своју! То је суштина и смисао
овог историјског догађаја и празника. Али, он
у себи носи и једну другу поруку, поруку која
се односи на човека, односно поруку о
величини, узвишености и назначењу човека,
поруку о томе због чега се, ево, Сам Бог
смирава рађајући се у пећини витлејемској.
Са друге стране, овај празник нам сведочи
и о безграничној љубави Божјој према
човеку и свету. Бог, браћо и сестре и драга
децо духовна, никада не оставља и не
одбацује човека, икону Своју, нити овај свет,
који је премудро створио, оставља без
милости и доброте Своје. Увек га држи на
длану Своме јер је Сведржитељ, обнавља га
и спасава јер је Спаситељ. То је највећа и
најузвишенија порука, не само овог
божићњег празника него и свих спасоносних
празника Господњих.
Већ у Старом Завету говори велики и
свети пророк Исаија о рођењу Емануила,
односно Онога чије име значи с нама је Бог.
„Ето, Девојка ће затруднети, и родиће Сина,
и наденуће му име Емануил” (Ис. 7, 14),
говори пророк и, гле, као да је и сам сведок
тога чудеснога Догађаја, додаје: „Јер нам се
роди Дете, Син нам се даде, којему је власт
на рамену, и име ће му бити: Дивни,
Саветник, Бог силни, Отац вечни, Кнез
мира” (Ис. 9, 6). Рођење сваког детета је
само по себи велика радост, а колика тек
радост треба да нас обузме и испуни због
Рођења Богомладенца Емануила, Исуса
Христа, Који је, уистину, Диван, Бог силни и
Кнез мира! Знајући то, драга децо духовна,
радујемо се и веселимо данас, као што су
се радовали и веселили анђели на небесима
и пастири у Витлејему певајући: „Слава на
висинама Богу, и на земљи мир, међу
људима добра воља” (Лк. 2, 14), јер је с

нама Бог!
Данас, више него икад, потребни су мир
на земљи и добра воља међу људима и
народима! Мир на земљи и добра воља
међу људима вечити је вапај неба и земље.
Какав мир, каква воља и међу каквим
људима? – упитаће неко. Јеванђелски
одговарамо: божићни, божански Мир, Који
нам се роди у Витлејему јудејском –
Новорођени Богомладенац Исус Христос. Он
Сам јесте Мир Божји међу нама.
Препознајмо Га, прихватимо Га и нека Он
постане и наш Мир у немиру овога света!
Добра воља међу људима мора бити
резултат тог божанског Мира. Оволики
недостатак добре воље у свету, па и међу
нама хришћанима, показатељ је одсуства
Мира Божјег међу нама. Да бисмо имали мир
међу собом, прво успоставимо лични мир са
Богом својим, Богом нашим! Помиримо се са
Њим кроз покајање, кроз петровски вапај:
„Господе, помагај! Изгибосмо!” Онда ћемо
лако – као деца Божја, као Народ Божји, као
браћа и сестре – успоставити и добру
вољу и мир међу собом.
Шта видимо у савременом свету? Видимо
да су се људи и народи веома удаљили од
Бога. Али не само од Бога већ и међусобно,
јер то једно са другим иде. Видимо да
свеспасавајуће Име Божје и Самога Бога
многи више псују неголи што Га славе и
призивају у помоћ. Видимо да се највећи
грех, грех убијања човека и читавих људских
заједница, свакодневно врши, и то, често, у
име Божје. То је за нормалан ум и разум
непојмљиво. Питамо се: зар је могуће да
неко са именом Божјим на уснама убија
невину децу, жене, заробљенике и
прогнанике? У име којег и каквог Бога то
чини? У име које и какве религије то чини?
Због овакве псеудорелигијске изопачености
имамо оволико немира и страхова у свету,
који нису ништа друго до ли плодови
активне безбожности псеудоверника. Браћо
и сестре и драга децо духовна, позивамо
вас у име Бога, у име Новорођенога Христа
Господа, да чувамо себе и свој народ од
свепогубног богохуљења и грехова који
вапију до небеса. Ако је Господ дошао да
br. 1349-1350/ 8.01.2016.
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спасе свакога човека, обнови му
стваралачко назначење и да му живот
вечни, како онда да се ико дрзне да човеку
одузме божански дар живота, било у
мајчиној утроби било овде на Земљи?
Без истинског и животног мира са Богом
својим немогућ је мир са браћом својом,
немогућа је и добра воља међу људима и
народима. Знајући то, браћо и сестре и
драга децо духовна, позивамо вас да се
измиримо са Богом својим. Завапимо Му у
покајању као онај изгубљени, блудни син у
јеванђелској причи, а Он ће нас раширених
руку примити!
Уместо добре воље и љубави међу
људима и народима сведоци смо
планетарне експанзије егоизма,
суревњивости, антагонизама и
надгорњавања – порока који изазивају
забринутост, страх и зебњу за будућност
овога света. Упутимо молитву Богомладенцу
Христу да онима који данас воде своје
народе, па и читав овај свет, подари
мудрост и доброту, љубав и смиреност, како
би овај свет извели из најдубље моралне и
егзистенцијалне кризе!
У овој празничној радости поздрављамо
све вас, нашу духовну децу и светосавску
браћу и сестре широм света, у отаџбини и
расејању. Поздрављамо вас и позивамо вас:
помиримо се са Богом и међусобно и
будимо деца Божја и Народ Божји! Развијмо
и покажимо добру вољу међусобно и према
свим људима око нас! Кроз ту добру вољу
међу људима будимо светлост свету и со
земљи! Живимо свето и честито и испунимо
завет отаца којим су нас заветовали за
Царство небеско!
Посебно поздрављамо нашу браћу и
сестре на нашем мученичком Косову и
Метохији, у нашој духовној колевци. Молимо
се Богомладенцу Христу да их духовно и
божански, као пророка Данила и свете
младиће у Вавилону, охрабри и учврсти у
опредељењу да буду и остану верни завету
наших светих предака. Апелујемо на све
прогнане и избегле са ове наше свете
српске земље, као и све прогнане и избегле
са својих вековних огњишта, из Далмације,
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Лике, Славоније, Барање, са Баније и
Кордуна, као и из разних крајева Босне и
Херцеговине, да учине све што до њих стоји
да се врате на своја вековна огњишта, да
их обнове, унапреде и сачувају за
покољења која ће доћи.
Грех је, међутим, поменути невољнике,
страдалнике и прогнанике српског рода, а не
сетити се свих невољника, страдалника и
прогнаника из других народа и земаља, ма
које вере они били, а нарочито наше браће
и сестара на Блиском и Средњем Истоку, у
Украјини и у Африци, посебно у ове свете и
благе дане када прослављамо Рођење
највећега Страдалника и Прогнаника у
историји, Богочовека Исуса Христа,
Победника над злом, смрћу и сатаном.
Сећајмо их се молитвено и помозимо им
делатно кад можемо и колико можемо!
Независно од тога где живимо и радимо, у
отаџбини или расејању, драга децо духовна,
ми смо један, хришћански, православни и
светосавски народ који су Божић и божићњи
етос на посебан и јединствен начин
обликовали. Божић је у срцима нашим, у
душама нашим. Славећи Божић у радости и
миру са свим и сваким, учили смо се
светости живљења и страху Божјем.
Поздравом Мир Божји – Христос се роди и
отпоздравом Ваистину се роди ми смо
формирани као народ мира Божјег и добре
воље. То је наш велики духовни капитал.
Умножавајмо га кроз правилно и свето
слављење овог великог празника! Божић нас
је васпитавао у свему ономе што је свето,
честито и миломе Богу приступачно. Знајући
то, још једанпут вас позивамо: чувајмо
јединство вере и Цркве светосавске и
светињу овог божићњег празника као зеницу
ока свога! Не дозволимо никоме да нас
дели по било ком основу! Српска
Православна Црква била је, јесте и биће
гарант нашег духовног и народног јединства!
У то име поздрављамо вас радосним
божићним поздравом:
Мир Божји – Христос се роди!
Ваистину се роди!
Благословена нова 2016. година!

СПОРТ
Фудбал, прва лига

СПАС У „ПЛЕЈ-АУТУ“
У минула два кола прошлогодишњег дела
шампионата Прве фудбалске лиге АКС Поли
није успео да „обогати“ бодовни салдо и
мораће у преостала три кола регуларног
тока првенства да надокнади пропуштено и
да у „плеј-ауту“ обезбеди опстанак. Неће
бити лако будући да ривали из доњег дела
табеле све више се ослањају на појачања у
зимском прелазном року, што се, за сада, не
може рећи и за темишварског прволигаша.
Са једним од најслабијих напада АКС Поли
мора потражити „спас“ у „пуцачима“ прве
класе.
У преостала три кола (фебруар – март
2016). АКС Поли игра на свом терену са ФК
Волунтар и Петролуом, а у гостима у Јашу.
Тренутна табела и коментаре у једном од
наредних бројева.
Фудбал, Трећа лига

АСУ ПОЛИ НА ЧЕЛУ
ДО ПРОЛЕЋА
Нисмо погрешили када смо прогнозирали
пре месец дана да ће АСУ Поли бити
јесењи првак IV серије ако се „држи посла“.
Утакмицама 15. кола трећелигаши су добили
заслужени одмор, а првенство се наставља
почетком марта идуће године. У јесењем
делу АСУ Поли је постигао 11 победа, један
нерешен резултат и 2 пораза, оба од
тимишких трећелигаша (Лугожа и Бечкерека)
са којима ће играти на свом терену у другом
делу. Ни гол разлика није лоша: 26-11. Са
овом залихом бодова АСУ је међу
фаворитима за прво место и тиме би
Темишвар имао друголигаша, а можда и два
ако АКС Поли не успе да сачува
прволигашки статус! Но, битка неће бити
лака. Већ у првом пролећном колу АСУ игра
у гостима (Мотру), а највећи конкурент,
Куђир, на свом терену са Бечкереком.
Ево и резултата 15. кола: Тргу Жиу II –
Себиш 2-0, Филијаш – Инеу 3-2, Лугож –
Дева 1-0, Мотру – Хунедоара 0-0, Куђир –
„У“ Крајова II 3-1, Ђармата – Мали Бечкерек
2-6, АСУ Поли – Чиснадије 1-0. Игиу је био

слободан.
Табела
1. АСУ Поли Тем.
2. Куђир
3. Игиу
4. Себиш
5. М. Бечкерек
6. Хунедоара
7. Лугож
8. Тргу Жиу II
9. Мотру
10. Инеу
11. Крајова II
12. Дева
13. Чиснадије
14. Филијаш
15. Ђармата

14 11
14 10
14 8
14 8
14 7
14 7
14 7
14 5
14 4
14 5
14 4
14 3
14 3
14 3
14 1

1 2
1 3
4 2
2 4
3 4
2 5
1 6
3 6
6 4
1 8
2 8
4 7
4 7
2 9
2 11

26-11
30-15
23-7
15-10
27-17
27-18
17-15
16-17
9-15
13-19
16-20
13-20
10-22
11-25
8-30

34
31
28
26
24
23
22
18
18
16
14
13
13
11
5

• Укратко, укратко, укратко •
РУКОМЕТ. Темишварски рукометаши
Политехнике (Прва лига) обрадовали су
своје навијаче резултатом са гостовања у
Плојешту. Момци Пере Милошевића су
успели у задњим тренуцима меча да
надокнаде минималну разлику домаћег тима
и изборе нерешен резултат: 25-25. Дакле,
Политехника ће презимети на 7. месту на
табели са 26 б.
РАГБИ. У прелиминарном турниру
Challenge Cup (Европска лига) темишварски
шампион „Сараченс“ је, на стадиону „Дан
Палтинишану“ пред око 2.000 навијача,
савладао италијанског представника у овом
такмичењу, Fermi CZ Rugby Rovigo Delta,
резултатом 45-13. Ово је друга победа
„саразина“, након успеха у Ваљадолиду
(Шпанија).
КОШАРКА. Темишварски прволигаш
никако да се „одлепи“ од доњег дела табеле
без обзира на појачања у минулом периоду.
Финансијска криза је оставила дубоке
трагове у резултатима Баскет клуба и са
само једном победом у 16 кола тешко да ће
се моћи обезбедити опстанак. У овом
тренутку БК се налази на претпоследњем
месту са 17 б. Првенство се наставља 16.
јануара када БК Темишвар игра у Тргу
Мурешу против лидера на табели,
Припремио: Србољуб Мишковић
br. 1349-1350/ 8.01.2016.

27

СПОРТ
ЗВЕЗДА ЈЕСЕЊИ ПРВАК
Јесењи део сезоне фудбалског првенства
Србије у потпуности је припао Црвеној
звезди. Црвено-бели су приказали најбољу и
нејефикаснију игру остваривши до сада
незапамћену предност од 25 бодова у
односу на најближег пратиоца, и чак од 26
поена у односу на вечитог ривала,
Партизана. Црвена звезда је у овој
полусезони поставила рекорд у историји
клуба остваривши 19 узастопних победа. Од
22 одиграна сусрета Звезда је забележила
20 победа и 2 ремија без изгубљеног меча,
са убедљиво најбољим нападом у лиги са
65 постигнутих голова (2,95 голова по мечу).
Црвена звезда и Раднички имају најбоље
одбране у лиги са примљених 15 голова
(0,68 голова по утакмици). Најслабији напад
у Супер лиги има Спартак са само 13
постигнута гола (просек 0,59 голова по
мечу), а најслабију одбрану има Радник, који
је примио 37 голова (1,68 по сусрету).
Највише ремија имају Младост и Јагодина
(45% одиграних сусрета), а највише пораза
има ОФК (68% одиграних мечева). Најбољи
стрелац лиге је нападач Црвене звезде
Португалац Хуго Виеира са 14 гола.
Резултати и стрелци 22. кола:
Радник – Раднички 2-1 (С. Стојановић 7‘,
Ф. Стојановић 73‘- Ђуричковић 42‘)
Младост – ОФК 0-0
Јагодина – Рад 1-0 (Савковић 7‘)
Металац – Спартак 1-0 (Димитријевић 38‘)
Партизан – Борац 2-1 (А. Живковић 38‘,
Божинов 85‘ - Јевтовић 17‘)
Нови Пазар – Војводина 1-1 (Османагић

60‘- Иванић 14‘)
Чукарички – Вождовац 0-0
Јавор – Црвена звезда 0-3 (Виеира 5‘,
Плавшић 56‘, Катаи 70‘)
Табела:
1. Ц. звезда
22 20 2 0 65-15
2. Чукарички
22 10 7 5 25-16
3. Борац
22 11 4 7 31-24
4. Партизан
22 10 6 6 42-29
5. Војводина
22 10 5 7 35-32
6. Раднички
22
8 8 6 19-15
7. Младост
22
7 10 5 21-21
8. Јавор
22
7 9 6 18-16
9. Вождовац
22
7 8 7 21-20
10. Радник
22
6 9 7 25-37
11. Металац
22
6 6 10 21-30
12. Нови Пазар
22
6 6 10 18-32
13. ОФК
22
6 1 15 19-33
14. Јагодина
22
3 10 9 15-30
15. Рад
22
3 7 12 21-33
16. Спартак (-2)
22
3 8 11 13-26
Првенство се наставља 20. фебруара
сусретима 23. кола:
Чукарички – Металац
Вождовац – Радник
Раднички – Јавор
ОФК – Партизан
Борац – Јагодина
Рад – Нови Пазар
Војводина – Спартак
Црвена звезда - Младост
Листа стрелаца:
14 гола: Виеира (Ц. звезда)
13 гола: Катаи (Ц. звезда)
12 гола: Божинов (Партизан)

62
37
37
36
35
32
31
30
29
27
24
24
19
19
16
15

МЕГА ЧУВА СРБИЈУ
Резултати 18. кола АБА лиге:
Мега Лекс – Задар
87-61
Крка – Олимпија
55-59
Будућност – Тајфун
81-61
Игокеа – МЗТ
70-86
Цибона – Металац
77-73
Црвена звезда – Цедевита
79-80
Сутјеска – Партизан
82-71
Табела:
1. Будућност
18 16
2 1387-1212
2. Цедевита
18 15
3 1390-1263
3. Ц. звезда
18 13
5 1369-1221
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34
33
31

4. Мега Лекс
5. МЗТ
6. Цибона
7. Крка
8. Олимпија
9. Тајфун
10. Металац
11. Задар
12. Партизан
13. Игокеа
14. Сутјеска

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

12
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6

6
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12

1410-1328
1307-1291
1269-1306
1265-1327
1270-1286
1251-1324
1268-1346
1163-1255
1295-1343
1258-1309
1247-1338

30
26
26
26
25
25
25
25
24
24
24

Припремио: Јадран Кланица

ЧЕСТИТКЕ
Драги наш
НИКОЛА
поводом испуњења 8 година, желимо ти да имаш
живот пун радости, весеља и среће! Буди срећан и
здрав!
Пуно те волимо и увек ћемо бити поред тебе!
Мики, мама и тата.

Драги наш
НИКОЛА УНЧАНСКИ
срећан ти 8.
рођендан! Ти си наш
понос и радост.
Цели овај живот не
би имао смисао и
наш дом би био
празан и пуст да га
ти и Мики нисте
употпунили својим
осмехом и
присуством. Уживај у
данима детиње безбрижности и љубави
својих родитеља и твојих најмилијих који
ће увек бити са тобом и уз тебе. Волимо
те пуно: мајка Вања, деда Милан,
прабаба Нада и тетка Надица.

Из свег срца,
срећан ти 8.
рођендан драги
наш
НИКОЛА
УНЧАНСКИ
Премало је речи
за све оно лепо
што ти желимо на
будућем путу кроз
живот: да нам
увек будеш здрав,
радостан, срећан
и да ти се испуне
све твоје жеље.
Бићемо увек са
тобом и уз тебе! Пуно те волимо:
прадеда Љуба и прабаба Генуца.

Најискреније
честитке за добро
здравље и дуг живот
упућујемо драгој

Срећан ти рођендан
драги

АНКИ РАДОВАНОВ

МИЛЕ РОЈКОВУ

поводом 96.
рођендана. Желимо
ти пуно здравља,
сунчане и безбрижне
дане у окружењу оних
који те поштују и
воле, да нас и даље
радујеш осмехом и
својом добротом. На многаја љета, с
љубављу и поштовањем: ћерка Смиљана
и Нелу, син Драгољуб и Маринела, син
Душан и Герда и унук Драгољуб.

Добро, боље,
најбоље... Никада
немој посустајати и
одустајати све док
твоје добро не буде
боље, а твоје боље
постане најбоље.
Срећно, радосно и дуговечно, с
љубављу Златиборка.
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ОГЛАСИ
САВЕЗ СРБА У РУМУНИЈИ

Ресторан

ЛОЈД
организује

Дочек

СРПСКЕ
НОВЕ ГОДИНЕ

запошљава
ОСОБУ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ
у просторијама Српске куће
(Улица Мангалија бр. 29).
Услови запошљавања и примања
биће сходно законским
предвиђањима. Пожељно је
познавање српског језика.
Заинтересовани могу поднети
молбу и CV у секретаријат ССР.
За додатне информације обратити
се на телефоне:
0256.491754; 0256.435977.

13. јануара 2016.
Гарантован провод уз
добру музију из Србије и
Румуније.
Информације на:
0721.225.115.
0744.557.151.

ОБАВЕШТЕЊЕ
Издавачки савет Савеза Срба у
Румунији позива све потенцијалне
ауторе заинтересоване да током
2016. године објаве књигу у нашој
издавачкој кући доставе молбу и
рукопис (листиран и у електронском
формату) до 1. марта 2016. године у
Секретаријат Савеза.
Предлози достављени после овог
термина неће се узети у обзир.
Издавачки саветник
др Славомир Гвозденовић

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
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ОБАВЕШТЕЊЕ
Месна организација Букурешт Савеза
Срба у Румунији врши попис деце, од 0
до 18 година, који живе у Букурешту и
чији родитељи желе да им пруже прилику
да уче српски језик и да се прикључе
образовним пројектима које Савез Срба
у Румунији организује или подржава
(школски кампови, празнични поклонпакетићи, итд).
Молимо заинтересоване родитеље да
нам доставе на е-mail адресу
ssrbukurest@gmail.com
следеће податке: име детета, узраст,
име родитеља, контактне информације
родитеља (број мобилног телефона, еmail). У зависности од интересовања,
Месна организација Букурешт Савеза
Срба у Румунији уложиће напоре за
остварење ове иницијативе.

ЧИТУЉЕ
Престало је да куца
племенито срце нашег
драгог

У тузи и болу обавештавамо да је, у 86.
години живота, преминуо наш драги
МИЛОРАД АВРАМОВ
из Великог Сенпетра

МИЛОРАДА
АВРАМОВА
из Великог Сенпетра

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. Почивај у миру! Заувек ожалошћени: син
Алекса, снаја Милева и унука Тања.

Снагом љубави опстајемо у празнини заустављеног времена.
За собом си оставиo
успомену која не може
да избледи, неокаљано
име које ћемо памтити
само по добру и сећање које нас опомиње да
без тебе морамо да наставимо даље онако
како си живеo ти: достојанствено, часно и
храбро. Почивај у миру! Са тугом: син Милош,
снаја Марина, унук Далибор, снаја Оана,
праунуци Јулија и Марко.
Тужно и болно сећање на

Четрдесетодневни
помен

ДУШАНА РОСИЋА
из Варјаша

ЈОВАНКА ЛУКИН
Крај се није могао
избећи и испратили
смо, пре 6 недеља, на
анђеоско
путовање
нашу драгу Гагу. Љубав, искреност, поштење, нежност, отвореност, топлину, верност,
мудрост – све је нештедемице делила, стопила у непоновљиву
животну једноставност и особен карактер.
Шестонедељни парастос одржаће се у
суботу, 9. јануара 2016. у Српској саборној
цркви у Темишвару-Граду.
Неутешни: син Миленко, снаја Ђеорђета.
унуци Ненад, Адријана и Нада; унуци Горан,
Кристел, Леан и Еми.

На дан 9. јануара
навршава се најтужнија година од када је
преминуо мој драги и
непрежаљени супруг,
отац, свекар и најбољи деда. Отишао је
без поздрава и оставио нас у жалости,
болу и тузи. Мало је речи да бисмо рекли
колико нам недостајеш. Увек си са нама у
мислима и разговору. Остало је сећање на
вредног и доброг домаћина, сећање које не
бледи. Молимо се за тебе да те Бог смести
тамо где нема бола и туге. Ожалошћена
супруга Милица, синови близанци Драган и
Радивој са породицама и ћерка Олга са
породицом.

Пролази најтужнија година дана, 7. јануара 2916., од када је
преминула наша драга
БИЉАНА ПЛАВОШИН
Изгубила је последњу битку за живот који је неизмерно волела.
Оптимизмом и храброшћу нас је тешила кад је њој било најтеже. Целог
живота била нам је узор. Зрачила је снагом, нежношћу, интелигенцијом
и ведрином и била подршка у сваком тренутку. Делили смо све лепе и
тешке тренутке, а сада остаје само сећање на њену топлу душу. Много
нам недостаје.
Жале за њом: супруг Драган, син Далибор, снаја Петронела, унука
Далија и свекрва Иванка.
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ЧИТУЉЕ
Тужно сећање поводом проласка годину
дана од када је преминула наша драга
НАДА ЛАЗИЋ
родом из Дињаша
Љубав, поштовање
и захвалност вечни су,
а тужно сећање на тебе не бледи. Без тебе
ништа више није исто.
Нема твоје љубави, топлине и доброте које су
ми много значиле. Лако је било тебе волети и
с тобом се радовати, али је тешко без тебе
живети. Почивај у миру, породица Панић.
7. јануар, најтежи
дан
7. јануар пун бола
и туге
7. јануара 2004.
изгубила сам своју
мајку
ЈОВАНКУ ГРУЈИН
из Немета
Не постоји време које може да умањи бол,
тугу и празнину од
када тебе нема. Мајко
моја од 12 година те тражим и оплакујем
али ти живиш само у мом срцу и живећеш
док мене буде. Сва туга и бол које осећам и
сузе које проливам не могу ублажити бол за
тобом, драга мајко моја.
За тобом жале твоја ћерка Невенка, унук
Милош, снаха Марјана, праунуци Борис и Дејан, синовице Љиљана и Јадранка. Нека ти
Господ Бог подари спокојан вечни сан.
13. јануара навршавају се 5 година
од како се преселио у
вечност
МИЛАН
МИТРОВИЋ,
племенита
душа,
добар и пажљив супруг, отац, дед и прадед. Увек ћемо га се
сећати са љубављу и
поштовањем.
Супруга Зора, ћерке Радица и Бибијана са
породицама.
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In memoriam
ЈЕЛКА КРСТИЋ
(1927-2015)

Крај
децембра
донео је и немиле
вести о смрти Јелке Крстић, професорке која је обележила читаве генерације матураната
Срба.
Они који смо је познавали, памтимо
је као ситну, али веома елегантну жену, која је са сваким волела да поприча, а имала је и о чему.
Била је ђак прве генерације српске
секције у елитној темишварској гимназији „Константин Ђаконовић Лога“,
златне генерације која је изнедрила
будуће професоре. Са њом су тада
1947. матурирали и професори Манојло Голуб, и Здравко Фенлачки и
Дана Сабо којима дугујемо образовање на српском језику.
Уважени члан српске заједнице у
Темишвару, Јелка Крстић је била редовни посетилац и учесник културних
дешавања Срба у Румунији.
Своју професорску каријеру започела је 1950. као професор физике у
данашњој Српској гимназији „Доситеј
Обрадовић“ где је радила до 1969.
године, а затим прешла у Педагошку
школу, где остаје до 1983. године, када се пензионише.
Заједно са супругом, уваженим професором, Бориславом Крстићем, превела је уџбенике математике и физике
који су објављени у издавачкој кући
„Дидактика“ у Букурешту и користили
су их наши ђаци током година.
Волела је своје ђаке и то се видело, јер су њени ученици освајали награде на бројним такмичењима. Поносила се сваким својим дететом, а
највише је наравно волела сина Душка
и ћерку Десу, као и унуке.
Памтићемо је као изузетног педагога и посебног професора.
Слава јој.

ЧИТУЉЕ
С тугом се опраштамо од наше драге
ујне

У жалости и са тугом јављамо да је
ЈЕЛКА КРСТИЋ

проф.
Јелке Крстић

наша драга мама,
свекрва, бака и прабака преминула на дан
31.12.2015. Сахрана је
обављена 02.01.2016.
на гробљу у Улици
Ступарилор.
Нећемо никад заборавити њену племениту душу и оданост према породици. Захваљујемо свима који су присуством и мислима
били уз нас у овим тешким тренуцима.
Нека јој буде миран вечни сан!
Породица Крстић

Чуваћемо успомену
на њен драги лик, на
њену племенитост и
доброту.
Сестрици Деси и
братићу Душку са породицом изражавамо
дубоко саучешће.
Божа Панић са породицом
Преминула је цењена и поштована

Са благодарношћу
сећамо се преминуле

проф.
ЈЕЛКА КРСТИЋ
родом из Ченеја
Изражавамо
овим
путем најискреније саучешће породици и
опраштамо се од особе несебичне доброте, врсног педагога и
хуманисте, неког ко је
оставио трага у животима оних који су је познавали. Нека почива
у миру. С поштовањем, Савез Срба у Румунији и српске редакције.

проф.
ЈЕЛКЕ КРСТИЋ
еминентног наставника и педагога, наше
разредне старешине.
Ожалошћеној породици изражавамо дубоко саучешће.
Матуранти 1960. године Српске гимназије
у Темишвару
Поводом упокојења госпође професор

Поводом смрти
ЈЕЛКЕ КРСТИЋ

ЈЕЛКЕ КРСТИЋ

изражавамо искрено саучешће др Душану Крстићу
и Десанки, као и породици
Крстић. Памтићемо Јелку
Крстић као дивног човека и
професора. Нека јој Бог
подари вечан мир.
Породица Славомира Гвозденовића.

апсолвенти Српске гимназије генерација 1954.,
којима је била разредни
старешина, изражавају дубоко саучешће фамилији.
Вечна јој слава и успомена!

Преселила се у вечност
ЈЕЛКА КРСТИЋ,
наш дугогодишњи професор, хуманиста великог срца. Родитељском
бригом испратила је генерације ђака у живот путем школе и књиге. Генерације српских ђака сећаће је се са дубоким поштовањем.
Бивши ђаци и професори Српске гимназије “Доситеј Обрадовић”.
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ЧИТУЉЕ
In memoriam
ТЕОДОР БАТА РАЈЧИЋ
(1944-2015)
У Великом Семиклушу је после тешке болести преминуо Теодор Бата Рајчић, човек великог срца, музичар и тамбураш.
Отишао је онај који је све нас увесељавао, који нам
је свирао и уз тамбуру нас пратио. Човек због којег
данас семиклушки оркестар „Батини бећари“ носи то
име. Теодор Бата Рајчић уснуо је у Господу.
Чика Бата, како смо га звали, је више од свега на
свету волео своју тамбуру и тамбураше.
Научио је у Чанаду, родном месту своје мајке, први
пут да свира тамбуру, у друштву других врсних наших
тамбураша, полазника чанадске школе професора
Ђуричића.
Свирао је од како за себе зна. Био је члан Семиклушког оркестра при Дому културе
и заједно са Гицом Мандраном, Ђурицом Пајтићем и Батом Марићем, седамдесетих и
осамдесетих година представљао српску заједницу на локалним и државним такмичењима широм Румуније.
Један од најбољих наших тамбурашких оркестара „Батини бећари“ из Великог Семиклуша
своје оснивање дугује управо Бати Рајчићу, а по њему су добили и име. Са њима је радио
све док га болест није спречила, односно до 2014. године. На свакој је сцени уз своју
тамбуру био насмејан ведар, а своју добру енергију умео је да пренесе и другима.
Још један оркестар, овога пута дечији, Малих чанадских тамбураша њему дугује
постојање. Прво у Семиклушу, а касније у Чанаду, Теодор Бата Рајчић није штедео себе,
него је децу учио тамбурашким вештинама. Његову иницијативу преузео је Марко Бугарин.
Иначе, Бата Рајчић је свој род волео, а за српску заједницу живео и њој доприносио.
Дуго година провео је као члан Црквеног хора у Семиклушу, затим као члан Црквеног
одбора. Живео је часно и што је најважније оставио трага за собом.
Бог нека га у царству своме сачува.

Са тугом и поштовањем опраштамо се
од драгог
ТЕОДОРА БАТЕ
РАЈЧИЋА
из Великог
Семиклуша
Твоје велико срце и
добра душа заслужују
вечно сећање. Не постоје речи утехе које
би смањиле тугу и
бол, само сећање и
понос што смо те имали као пријатеља.
Хвала ти за све лепе године проведене
поред тебе, вечно ћемо те носити у срцу и у
мислима: Породица Живић Емил и Сингрид.
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Последњи поздрав
пун бола и туге
ТЕОДОРУ БАТИ
РАЈЧИЋУ
из Великог
Семиклуша
Био је велики родољуб, светосавац, човек несебичне доброте, дубоко одан својим
коренима, вери и породици. Волео је српску песму и тамбуру и
свој род. Успомена на њега живеће кроз његове песме добра дела. Најискреније саучешће ожалошћеној породици.
С поштовањем, Савез Срба у Румунији и
све српске редакције.

ЧИТУЉЕ
Пошао је путем вечности наш драги и
вољени
ТЕОДОР БАТА
РАЈЧИЋ
из Великог
Семиклуша
Утехе нема, заборав не постоји, тужна
су наша срца, а празан сваки кутак где је
био. Хвала му што је
наше животе испунио
родитељском љубављу, радошћу, бригом и
топлином, што је наше детињство и младост
учинио ведрим и спокојним, учећи нас поштењу, достојанству, храбрости и праштању.
Нема речи које би изразиле нашу тугу и бол.
Верујемо да ће га Господ Бог примити у царство небеско уз добре анђеле, јер он је био
пример доброте на овоме свету. Заувек ћеш
остати у нашим мислима, драги наш Дедико!
Захваљујемо свима вама који сте на било
који начин били уз нас у најтежим тренуцима.
Заувек ожалошћени: син Радивој, ћерка
Биљана, снаја Гордана, зет Штефан, унучад
Радован, Наташа, Драгана и Александру.
Вечна му слава и успомена!

Прерано
отишао је у вечност
наш поштовани
ТЕОДОР БАТА
РАЈЧИЋ
из Великог
Семиклуша
Био је вредан,
поштен, племенит
и цењен Србин.
Песмом и тамбуром је био са нама и уз нас поштујући оно што чинимо
на
овим
просторима
за
очување наше културе и нашег имена.
Саучествујемо у болу ожалошћене породице
поводом ненадокнадивог губитка. Нећемо га
никада заборавити.
Вечна му слава и успомена!
С поштовањем, месна организација Савеза
Срба у Румунији Велики Семиклуш.

У тузи и болу обавештавамо да је, у 71.
години живота, преминуо наш драги
ТЕОДОР БАТА
РАЈЧИЋ
из Великог
Семиклуша
Вечно ћеш остати у
нашим срцима и са
поносом ћемо те чувати од заборава. Имао
си срце и душу које је
куцало за све нас. Са тобом је било све лепо
и племенито а без тебе вечност туге и бола.
Био си велики део сваког нашег дана, сваке
наше радости и туге. Био си и увек ћеш
остати део сваког нашег осмеха и сваке наше
сузе, неизмерно смо те волели и поштовали.
Памтићемо те по најлепшим и најбољим
особинама што красе људско биће, ти си их
поседовао. Све што си учинио, остаће да
живи у сећањима и успоменама твоје деце и
унучади. Лака ти црна земља!
Заувек ожалошћена супруга Јелена.

Са жаљењем и поштовањем опраштамо
се од драгог прике
ТЕОДОРА БАТЕ
РАЈЧИЋА
из Великог
Семиклуша
који је, после тешке
и дуге болести преминуо у 71. години живота.
Остале су успомене на доброг човека,
топлу душу. Туга, бол и празнина су свуда
око нас, 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. Жалимо што си нас рано напустио, а
требало је да заједнички уживамо у
одрастању наших унука. Отишао је диван,
племенит човек, наш велики пријатељ, а
толико је волео живот. Остаће нам у сећању
заједничка дружења, његова ведрина и топле
речи. Хвала ти што си био део нас и уз нас.
Много ћеш нам недостајати. Изражавамо
најискреније саучешће ожалошћеној породици. Вечна ти слава и успомена!
Заувек ожалошћени: прика Драгољуб, прија Мела и Сава.
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ЧИТУЉЕ
У тузи и болу пролазе шест недеља 5.
јануара, од када је
преминуо наш драги
АЛЕКСАНДРУ НОВАК
родом из
Темишвара
Живот без тебе тежак је, време не брише тугу, не умањује
бол, не доноси заборав, боли као првог
дана. Био си део нас
и остаћеш с најлепшим успоменама које сада јако боле, које ће нас до последњег дана
подсећати на тебе док смо били заједно.
Почивај у миру а ми ћемо те чувати од
заборава: брат Андреј, снаја Магда, братић
Ладислав, синовци Жолт и Марк из Будимпеште.

Тужна успомена поводом проласка шест
недеља од када смо
се растали од драгог
АЛЕКСАНДРУА
НОВАКА
Само туга остаје и
неизмерна бол али успомену на тебе и твоју
доброту чуваћемо од
заборава у нашим срцима.
Почивај у миру и
нека те анђели чувају.
Никада те неће заборавити твоја сестрица
Светлана, зет Зоран, унуци Златана и Борис
из Крагујевца.

Једно тужно сећање, поштовање и незаборав поводом проласка 6 недеља од када је преминуо
АЛЕКСАНДРУ НОВАК
родом из
Темишвара
С поштовањем, учитељица Савета Петров
са породицом.
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Тужно сећање
Пролазе шест тужних недеља од када се
упокојио мој драги супруг
АЛЕКСАНДРУ НОВАК
1951-2015.
родом из
Темишвара
Доброту и племенитост носио си у свом
срцу и увек за све нас
имао топао поглед, мудру и лепу реч. То се
памти и зато се са сетом сећам безбрижног
живота и свега лепог доживљеног с тобом.
Био си оличење доброте и позитивности.
Ти си у мојим мислима и успоменама: твоја супруга Делија.

Живот је тренутак а
сећање вечност. С великом љубављу, поштовањем и топлином
шест недеља чувамо
успомену на нашег
драгог пријатеља
АЛЕКСАНДРУА
НОВАКА
Никада нећемо дозволити да те време
избрише из наших сећања.
Породице Дамјан, Павел, Мирчија и Матејаш.

Дана 5. јануара навршило се шест недеља од када није више
са нама наш драги
АЛЕКСАНДРУ НОВАК
родом из
Темишвара
Чувамо те у срцима, мислима и свакодневним разговорима.
Братић Јено и сестрица Паула са породицама из Будимпеште.

ЧИТУЉЕ
Дана 6. јануара навршила се година дана, најтужнија и најтежа, од када је преминуо наш драги
САВА НЕШИН
из Српског
Семартона
Време које је прошло, није ублажило
тугу и празнину у срцима. Био си особа
великог срца, јер си
знао волети, давати и праштати. За нас и
све који су те познавали и волели, отишао си
прерано. Био си нам у свему ослонац и подршка. Недостају нам твоја енергија, твоја
нежност и безрезервна љубав. Хвала ти за
сваки загрљај, топлу реч и за сваку бригу коју
више нећемо чути. Мало је вечности остало
да ти покажемо колико смо ти захвални, колико нам недостајеш, колико си нам значио.
Постоји нешто што никад умрети неће, а то
су љубав, понос и сећање на тебе.
Воле те и вечну успомену на тебе чувају
твоји ожалошћени: мама Босиљка, син
Милутин, син Алекс, снаја Ђеорђијана и супруга
Тица.
Две године, односно 26 година (4. јануара) од када су преминули драги родитељи

МИЛЕВА и МАТА ТОДОРОВ
родом из Српског Семартона
Увек сте били ту да пружите руку кад затреба и у добру и у злу. Нећемо вас никада
заборавити, заувек ћемо вас носити у нашим
срцима и сећати се као неког који су носили
са собом увек осмех, доброту, племенитост
и несебичност којом сте пленили све око
себе. Имали су златно срце. Њихова доброта
и љубав обележили су наш живот, преселили
се у сећање и ту заувек остају.
Заувек ожалошћени: ћерка Загорка, зет
Тити, унук Мата, Флори и Матео Горан.

Пролази најтужнија
година дана од када је
преминула драга
НАДА ЛАЗИЋ
родом из Дињаша
Сузе, бол и патња
не престају нити ће
икада престати. Све
оне дивне људске особине које човека чине
посебним красиле су и
тебе. Твоја племенитост, велико срце, љубав и пожртвовање остају у нашем сећању и
нашем дому до краја живота. Изгубили смо
велики део нас када си отишла. Твоја рука ће
нас увек топло грлити и миловати на нашем
животном путу. Много нам недостајеш. Много
си учинила за нас и зато ћеш заувек остати
у нашем срцу. Сећање на љубав којом нас је
обасипаla заувек ће остати у нама, а њене
топле речи и паметне савете никада нећемо
заборавити.
Заувек ожалошћени: супруг Ђура, син Миле,
снаја Мирјана, унука Драгана и зет Мат и остала родбина.

Година дана туге и
жалости за нашом драгом
НАДОМ ЛАЗИЋ
родом из Дињаша
Отишла си тихо,
без поздрава. Доброту
и племенитост носила
си у свом срцу и увек
за нас имала топао
поглед, мудру и лепу
реч. То се памти, зато
се са сетом сећамо
свега лепог доживљеног с тобом. Живот без
тебе тежак је, време не брише тугу, не умањује бол. Не доноси заборав, боли као првог
дана. Била си део нас и остаћеш с најлепшим успоменама које сада јако боле, које
ће нас до последњег даха подсећати на тебе. Свакодневно си у нашим мислима и причама, али те нема тамо где нам највише недостајеш, у животу. Хвала ти за све што си
нам током свог живота пружила својом великом љубављу, племенитошћу и добротом.
Заувек оажалошћени: сестра Меланија,
синовица Гордана, зет Мила, унука Синка,
Лућијан и Тања, синовац Стевица и Марина,
прика Драга, прика Стеван и прија Синка.
Почивај у миру!
br. 1349-1350/ 8.01.2016.
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ЧИТУЉЕ
Три године нема те
више са нама али твој
лик и дело и даље живе, драга

Са дубоким болом
и тугом у срцу подсећамо да се 12. јануара 2016. године навршавају 4 тужне године
од када је прерано и
неочекивано напустила овај свет

АНА СТЕФАНОВИЋ
родом из Мачевића
Са великом љубављу чуваћемо успомену на твоју доброту,
племенитост и оданост према својој породици, на тренутке
срећних дана, проведених у твом присуству.
На 3. годишњицу смрти, уз букет цвећа,
пламен свеће и топлу реч, оживећемо успомене на драгу покојницу: супруг Бора, ћерка
Дорина са породицом и ћерка Душица са породицом.

учитељица
ДУШИЦА ТРИФУНСКИ
из Великог
Сенпетра
Напомињемо да свакодневно си у нашим
мислима и причама, али те нема тамо где
нам највише недостајеш, у животу. Никада те
нећемо заборавити, ти настављаш да живиш
у нашим срцима.
Успомену на твој живот чуваће са поносом и љубављу, твоји најмилији: супруг Миливој (Мима), синови Миле и Богдан, снаје
Златица и Светлана, унучад Славен и Јована, мати Милева и сестра Милинка.

Тужан и болан је 3.
јануар, дан када нас
је пре 2 године напустио наш драги отац,
таст и деда

Тужно сећање
КОСАНА ПЕТРОВ
из Варјаша

СВЕТИСЛАВ
БРАЦА
ЖИВКОВИЋ
родом из
Фења

Дванаест
година
(24. децембра) промичу дани с тугом и успоменама на твој живот – несебичан, правичан и частан. Остала су дела и поступци
за памћење. Заборава
нема, сећања су вечна. Твоја родитељска
љубав, топлина и подршка које си несебично
пружала остају нам као вечити дар.
Поносни смо што смо је имали, живеће у
нама кроз најлепше успомене: син Рада,
снаја Аница и унука Радмила.

Пролазе 14, односно 12
преминули драги родитељи

година

од

Има нешто што никад неће нестати, а то
су: бол, сећање и лепе успомене које су остале за тобом. Сваки
осмех, топлу реч, бескрајну родитељску љубав коју нам је пружао, вечно ћемо носити у
срцима.
Заувек ожалошћени: ћерке Биљана и Љиљана, зетови Душан и Хорсти, унуци Александар и Зоран.

када

су

МИЛОРАД и МИЛИЦА ПОПАДИЋ
из Фења
Заувек нам недостају топлина ваше душе, благ
осмех, доброта вашег срца. Све што је племенито и
часно ви сте имали и зато смо поносни.
Увек у мислима са вама, ваши најмилији.
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ЧИТУЉЕ
Пре 19 година, 7.
јануара, достојанствено и тихо, као што је и
живео, упокојио се наш
драги
протојереј
МИЛАН
ЈОРГОВАН
из Варјаша

Тужно сећање на
11. јануар када се пре
годину дана преселио
у вечност
ЈОВАН ПАНТИН
из Америке
родом из Српског
Семартона

Остала су сећања
на изузетног човека,
ретких моралних, духовних и људских квалитета. Туга, бол и празнина су свуда око нас.
Недостајеш нам у свакој причи, сузи и свакодневном животу. Наши лепи заједнички
тренуци дају нам снагу да идемо даље.
Почивај у миру! Твоји најмилији.

Ретки су људи као
што си био ти, заслужујеш наше вечно сећање и поштовање.
Оставио си траг који
се не брише и доброту која се не заборавља.
Време пролази, бол и туга остају, не постоје
речи колико нам недостајеш. У нашим мислима и срцу, бићеш увек са нама: ћерка
Љубица са породицом и син Жива (Бата) са
породицом. Вечна му слава и успомена.

Тужно сећање на
29. децембар, дан када смо остали без вољеног брата

Осам година туге,
9. јануара, од када је
преминуо драги

проф.
БОРИСЛАВА
КРСТИЋА
из Белобрешке

МИЛОРАД ЕРДЕЉАН
из Америке
родом из Великог
Сенпетра

Прошло је 15 година од када смо се растали од вољеног брата, кога сам јако волела и ценила. Жао ми
што није дочекао да види своје унуке, којима
би се много радовао.
Његова сестра Милена.

Сједињени у болу
сећамо се како си кроз
живот корачао уздигнуте главе, вољен и поштован. Пуно тога се
дешава чему би се ти
радовао. Уместо тога остају само туга и
велико недостајање. Док је нас, биће и тебе,
у нама и с нама. Почивај у миру.
Породица Ердељан.

Тужно сећање
У тузи и болу прошло је 7 година (21.
децембра) од када је
преминуо мој вољени
и никада прежаљени
ПЕРИЦА ДОЛИЋ
из Белобрешке
Био је вољен, имао
је много пријатеља, а
највише је волео свога
сина Звонка кога је
највише помогао. Били смо поносни на њега,
јер је био добар и угледан домаћин.
Вечно ожалошћена супруга Милена, син
Звонко, снаја Родика и најдражи унук Миодраг,
кога је деда много волео.

11 година суза, туге и
бола (5. јануара), тешко
је живети без драгог супруга
СТЕВЕ ПАНИНА
професора
математике
Твоја достојанственост, чист образ, високи морални принципи,
частан живот, истрајност и доброта остаће
као вечна успомена на
тебе. Остала сам да тугујем и самујем, остала сам без твог топлог милог срца. С поносом чувам твоје име од заборава.
Неутешна супруга Ксенија.
br. 1349-1350/ 8.01.2016.
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ЧИТУЉЕ
Тринаест
година
пролазе, а твоје речи
и драги лик се не заборављају

Тужно сећање на
11. јануар, када је пре
13 година преминуо
наш драги

ВЕЛЕМИР НИКОЛИН
родом из Рудне

ВЕЛЕМИР НИКОЛИН
родом из Рудне

Остао је дубок траг
онога што си носио у
себи: човекољубље,
племенитост, саосећајност. Поносни смо
што си нас дотакао
својим постојањем. Да
си са нама био би најпоноснији деда и прадеда
на свету.
Живећеш у нашем срцу и мислима: ћерка
Радованка, зет Душан и унук Милош са породицом.

И после толико година не можемо да
схватимо да те нема.
Како да савладамо
бол и сузе, јер сећања
раздиру душу. У нашим срцима остају заувек успомена и дивна сећања на твоју љубав, доброту и племенитост. Увек у мислима
са тобом: ћерка Маријана, зет Флорин, унуке
Делија и Дијана са породицама.

У четвртак 24. децембра 2015. године
обележили смо 12 година од када је преминула наша многовољена и поштована супруга, мати, бака и прабака

13. јануар, најтужнији дан, када нас је пре
4 године напустила наша драга и вољена

МАРТА СТАНИСАВ
1934-2003.
из Клужа
професор хемије
Никада је нећемо
заборавити и биће увек у срцима и мислима
свих нас који смо је волели и поштовали.
Њени најмилији: супруг Коста, ћерка Делија са породицом и син Коста са породицом.

У петак 25. децембра 2015. године навршило се 14 тужних
година од када је преминуо наш вољени и
поштовани супруг и
отац
ЈОВА БАРБУЛОВ
1923-2001.
из Бокше
родом из Дежана
У најлепша сећања
на твоју доброту и
племенитост чуваћемо успомену на тебе.
Ожалошћене: супруга Јованка и ћерка
Биљана-Бија.
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ГОРДАНА БРАШОВАН
рођена Мишковић
из Српског Семартона
Била је племенита, брижна,
осећајна и нама увек драга. За
све јој хвала. Заувек ће нам недостајати топлина твоје душе, благ осмех,
доброта твог срца. Све што је племенито и
часно ти си имала и зато смо поносни! Научила си нас свему у животу, само ниси нас
научила како да преболимо ову бол. Имамо
те свуда и у сваком тренутку си са нама у
мислима. Немамо те само тамо где нам највише недостајеш – у животу. Са поносом на
све лепе успомене које нам остављаш, нека
ти је вечна слава!
Заувек ожалошћени: сестра Даница и синовац Милан са породицом.
Тужни помен
ГОРДАНА БРАШОВАН
рођена Мишковић
из Српског Семартона
Четврта је година како није са
нама. Била си и остала најлепша успомена
нашег детињства и одрастања. Хвала ти на
свему лепом које си нам тако несебично пружала, а ми смо се трудили да ти у потпуности узвратимо љубављу и поштовањем. С
дубоком тугом, љубављу и поштовањем поклонићемо се твојим сенима и сачувати твој
светао лик у нашим срцима и мислима.
Кумови: Сања и Саша са породицама.

