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ЗАВЈЕТ СЛОБОДИ

Нови мејл Савеза Срба у Румунији: usr.ccp@gmail.com

Република
Српска

КАРТЕ ЗА СВЕТОСАВСКУ ПРЕДСТАВУ У ТЕМИШВАРУ

Карте за темишварску приредбу поводом Савиндана, која ће се у
Темишвару одржати 27. јануара, можете купити у седишту

Савеза Срба у Румунији од понедељка 18. јануара,
сваког радног дана од 9.30 до 18 часова.
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ВЕСТИ

БОГОЈАВЉЕЊЕ
НА НЕРИ

На велики празник Богојављења
у Соколовцу ће, као и ранијих
година, бити свечано.

Обичај је да се народ окупи у 10
часова на литургији коју ће служити
Његово преосвештенство владика
Лукијан, уз саслужење двадесетак
свештеника. Како сазнајемо од
Радована Стефановића,
председника МО ССР у Соколовцу,
очекује се и ове године за
Богојављење да буду присутни
званичници из општине и челници
Савеза. Литија ће кренути селом до
реке Нере, где ће их са друге обале
дочекати свештеници, званичници и
народ из Србије, односно Врачев
Гаја. Светиће се по традицији вода,
а у реку ће владика бацити крст. За
часни крст пливаће момци и тако
обележити празник Богојављења.
Љ.П.С.

ПОКЛОН ПАКЕТИЋИ САВЕЗА ЗА
ПОЛАЗНИКЕ ТЕЧАЈА СРПСКОГ

ЈЕЗИКА У БУКУРЕШТУ
Како сазнајемо од председника МО ССР

Букурешт и потпредседника Савеза Срба у
Румунији, Борислава Велимировића,
полазници течаја српског језика у Букурешту
добили су поклон пакетиће са слаткишима
које је за њих, као и за остале, припремио
Савез Срба у Румунији.

На фотографији су са својом професорком
Лидијом Чолевић, иначе универзитетским
предавачем Србистике у главном граду, а
течајеви се иначе одржавају једном
недељно у ОШ Тудор Аргези. Љ.П.С.

НА КАРАЂОРЂЕВАЧКИМ
ПРЕЛИМА

У понедељак, 18. јануара, на 18.
Карађорђевачким прелима у
Банатском Карађорђеву биће
приказана позоришна представа
„Дон Жуан из Леушића“ у режији
Марка Аџића и извођењу Српског
државног позоришта. Иначе, ова
манифестација је традиционална и
обилује културним догађањима у
периоду од 10. до 27. јануара. Г.П.
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Љубинка
Перинац
Станков

ЈАНУАРСКИ ДНЕВНИК

Пише:

Трг код Старе општине – познатији као писта за слетање
Марсоваца напуњен је клупама. Да нас не заболе ноге док

ванземаљце будемо чекали да нас отму.

КО БИ РЕКО

• Гледам на сат. Опет нас лажу. У року од
три минута педесет нијанси сиве мождане
масе манипулатора све нас префарба. Ми
смо конзументи. Шаренимо се на ветру.

• Пси луталице дремају по ћошковима.
Сито су нахрањени ђаконијама из
контејнера,
који ђубре-
тари недељу
дана нису
празнили.

• Трг код
Старе
општине –
познатији као
писта за
слетање
Марсоваца
напуњен је
клупама. Да
нас не заболе
ноге док
ванземаљце
будемо
чекали да нас
отму.

• Понављамо градиво још једаред –
глупост јесте и даље заразна. Лека још увек
нема.

• У продавници где обично купујем доњи
веш примећујем гаће са пластичном
задњицом. Да не будем проста што ми се
очи разрогачиле к’о на циркуску шатру,
питам за цену. Продавачица изговара
астрономску суму и утешно ми мерка
крофнасто зачеље, стечено узимањем дупле
дозе празника (читај поштеног православног
преждеравања). Док она цокће уз
констатацију да тај модел мени уопште не
треба, гризем језик да јој не саспем у 3,14

пута ту пластику и ресто што овде не могу
да напишем.

• Нова година дочекана је на трговима
Темишвара уз ватромет и честитке. У срећу,
благостање и љубав веровали смо пола
сата пре и пола сата после поноћи.

• Чим је
свануло,
вратили смо
се мерама
штедње, па
нам живот
углавном личи
на понуђени
ТВ програм.
Не знаш шта
ћеш пре, да
ли да угасиш
телевизор или
да га
ишчупаш па
бациш
комшији на
главу (ономе
који чисти

радијаторе у сред зиме и о заједничком
трошку станара).

• Криза је, побогу. Статистике потврђују
да је и љубав потрошна роба. Та, нећемо се
ваљда разбацивати. Ако сте тек на почетку
везе, покажите својој вољеној да сте идиот.
Ако сте у браку, развод избаците из главе...
какви су нам кредити, то је последње што
вам треба пасти на памет.

• И дајте молим вас, без панике. Тек смо
две недеље превалили у 2016. Метеоролози
предвиђају у јануару нешто озбиљнији снег.
Знајући наше путаре, бићемо закрчени. Али,
бар неће све бити тако црно.
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ШТА ШТАМПА ШТАМПА

Председник Републике Српске Милорад
Додик изјавио је да ће референдум бити
одржан и да о њему није разговарао са
премијером Србије Александром Вучићем
приликом последњег сусрета.

Додик је навео да је раније било
разговора са представницима власти у
Београду о референдуму и да су добијене
сугестије да се он не одржи.

„Имамо најбоље односе са Србијом, чије
власти, за разлику од ранијих периода, не
говоре да нешто морамо да урадимо, већ
дају сугестије и њихова виђења и кажу да
радимо како ми мислимо да треба”, рекао је
Додик за ТВ Пинк, преноси Танјуг.

Сугестија из Београда је, како је признао,
једна од најснажнијих које је добио, а оне из
Европе је окарактерисао стереотипом који
не прихвата.

Додик је рекао да су сва процедурална
питања завршена око референдума и да се
само бира дан који је најбољи за његово
одржавање.

„Референдум ће се одржати. Сви
процедурални поступци су завршени, бирамо
дан који је најбољи, март или април”, рекао

Додик: Референдум ће бити одржан

Бањалука (Фото А. Васиљевић)

је Додик и напоменуо да је РС на мети већ
дуго и да је упорно настојање да се уруши
ауторитет људи који воде њене институције,
па и самих институција, а све са циљем
дестабилизације РС и унитаризовања БиХ.

То се, према његовим речима, најбоље
види из одлуке Уставног суда БиХ о
неуставности Дана републике.

„Никада се није одустало од демонтаже
РС, то је само било питање када ће доћи на
дневни ред. Уставни суд има девет судија,
од којих су тројица странци и шест домаћи.
Ту већину против РС увек чине три странца
и два Бошњака и тако је било и у вези
одлуке о Дану републике”, рекао је Додик.

Он је подсетио да је Скупштина РС већ
рекла да не жели да реализује одлуку
Уставног суда, јер ће уколико се промени
датум бити промењен и карактер РС.

Опозиција је, према његовим речима,
против референдума о суду и тужилаштву
БиХ, који су противуставно створени
одлукама високих представника, јер је
подлегла атмосфери коју су креирали
странци.
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ШТА ШТАМПА ШТАМПА

Књижевно-
музичко
посело

Тимишки жупанијски
савет радних људи
српске националности и
Тимишки муниципијски
дом културе организују
књижевно-музичко
посело уз учешће
српских књижевника и
ансамбла „Зора“.

26. новембар 1976.

СКДУР из
Сараволе у

Сенпетру
У суботу чланови

културно-просветне
секције СКДУР-а из
Сараволе гостоваће у
Сенпетру, где ће играти
фудбал против домаћег
тима а затим приредити
представу.

6. новембар 1947.

ВРЕМЕПЛОВ

Превео и приредио: Горан Мишковић

Румунији бежи тло под ногама

Гостовање
У суботу 15. јуна

Ансамбл народних
песама и игара из
Банатског Новог Села
приређује представу у
Дому омладине у
Темишвару.

14. јун 1991.

Хладни талас ствара проблеме

Ми државу продајемо на хектар. Деци ћемо оставити у
наслеђе једино стазу ка хипермаркетима пуним кромпира из
Египта, луком из Француске, парадајзом из Шпаније и јабукама
из Пољске. „Официјелни подаци о земљишним површинама које
се налазе у поседу странаца не постоје, али по свим
проценама странци и стране компаније контролишу између 20 и
30% обрадиве земље“, пише у студији реализованој од стране
амстердамског часописа „Transnational Institute“. На пример,
само у жупанији Тимиш 150.000 хектара обрађују Италијани, што
је скоро трећина фертилног земљишта. Већ извесно време
богате западне компаније присвајају плодна земљишта на
истоку Европе, посебно у Бугарској, Румунији, Мађарској,
Литванији и Словачкој.

Откада су ниске
температуре захватиле целу
Румунију, полицајци, и не
само они, имају пуне руке
посла. У понедељак и
уторак 6.700 полицајаца су
радно време провели на
терену, покушавајући да
помогну завејаним
сународницима, особама
блокираних у теже
приступачним локацијама
или делећи савете возачима како да лакше и безбедније стигну
на одредиште. Том приликом су успели да спасу 42 бескућника
од смрзавања, отпративши их у центре за збрињавање особа
без крова над главом, али су и поделили око 300 казни
неодговорним возачима који нису аутомобиле опремили
одговарајућим зимским гумама.
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Флавијус БУДА,
рок музичар

ИНТЕРВЈУ

ТАМБУРЕ И
ХЕВИ МЕТАЛ

• Следећи пример свог оца, дуго сам маштао да постанем фудбалер, али се у мени
догодио кратак спој када сам на телевизији први пут видео спот једне Металикине

песме • Рок и метал су у Румунији и даље на разини културног подземља и сматрам
да ће тако и остати • Било ми је велико задовољство да свирам тамбурашку музику,

која се у нашим крајевима преноси са колена на колено већ неколико деценија •

Лична карта:

Датум и место рођења:
11. јануар 1979, Велики Семиклуш
Студије: Теоретска гимназија у
Великом Семиклушу,
Пољопривредни факултет у
Темишвару (2005)
Активан у: бенду Апокалипс
Хоби: фудбал, књижевност,
концерти

• Имајући у виду да сте Семиклушанин,
које су прве ствари које бисте рекли
неком странцу о Вашем граду?

Велики Семиклуш је познат као родни
град чувеног Беле Бартока и по замку Нако,
који се налази у самом центру. Наравно, ја
бих у шали додао да ту активише и рок
састав Апокалипс, који је управо у замку
Нако промовисао оба своја албума.

• Ви сте, иначе, Србин пореклом...
По матери, да. Моја мајка, Јасмина, и

моји дедови, Неда и Катинка, пореклом су
из Сараволе и Великог Сенпетра.

• Како сте почели да се бавите
музиком?

Још као дечак, добио сам на поклон
гитару. Следећи пример свог оца, дуго сам

маштао да постанем фудбалер, али се у
мени догодио кратак спој када сам на
телевизији први пут видео спот Металикине
песме „Нотинг елс метерс“ (“Nothing Else
Matters”). Почео сам да штедим да бих
могао да купим своју прву праву гитару,
произведену у Регину, коју и даље чувам у
својој колекцији. Почео сам да учим сам да
свирам, јер у Семиклушу није било
професора гитаре, а нисам имао на
располагању ни услуге данашње модерне
технологије (интернет, рачунар).

• Која је, укратко, прича бенда
Апокалипс, чији сте Ви оснивач?

Све је почело пре више од двадесет
година, лета 1995, када сам одлучио да уз
помоћ неких пријатеља оснујем рок састав.
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ИНТЕРВЈУ
После годину и по дана вежбања, у јесен
1996. смо одржали први концерт, пред више
од 600 људи. Свирали смо обраде познатих
песама, али и две сопствене композиције на
енглеском, „Опасност“ и „Где је Сунце“
(„Danger“ и „Where Is The Sun“). Од тада
смо непрекидно активисали, а успели смо
да издамо и два албума. Ускоро ће се
појавити и јубиларни ДВД, „Апокалипс, XX
година“ (“ApocalipS XX Ani”).

• Како Вам се зову албуми?
Као што рекох, издали смо два албума:

„Тотална депресија“ (“Depresie totala”, 2002)
и „Капија према бескрају“ (“Gate To Infinity”,
2010). Такође, имамо и демо-снимак „Где је
Сунце“ (“Where Is The Sun”). Уврштени смо
и на више компилација, као што су: Negura
nr. 4 (2002), Maximum Rock Magazine и Made
in Tm (2014).

• Рок музика је врло широк појам.
Којем жанру Ви припадате?

Тешко ми је да пронађем тачну жанровску
одредницу. У рецензијама смо били описани
на разне начине, али бих ја све
поједноставио и свео на – метал.
Наша је улога да стварамо
музику и преносимо оно што
осећамо, а други нас могу
доживљавати и називати
како год желе.

• Који су били најбољи
концерти до сада?

Свака свирка има нешто
посебно, али у сећању су ми
остали урезани концерти у
Орадеји, Темишвару (клубови
„Метал бокс“ и „Даос“), Гарани
(Фестивал „Фолк Рок“), Перјамошу
(„Рок на Моришу“) и Српској Црњи.

• Сваки бенд има своје
узоре. Који су били Ваши?

Многи су бендови утицали на
нас, али бих међу најбољима
истакао Металику и Арч Енеми
(Arch Enemy). Са балканског
простора бих издвојио
Бијело дугме и темишварску
Амалу, а човек који ме је
инспирисао у свему је
засигурно Џејмс Хетфилд
(James Hetfield).

• Како гледате на тренутно стање рок
културе у Румунији?

Рок и метал су у Румунији и даље на
разини културног подземља и сматрам да ће
тако и остати, поготово после несрећног
случаја из клуба „Колектив“. Имамо и ми
добре саставе, од којих неки успешно
наступају и у иностранству. На сву срећу још
увек постоје фестивали и локали у којима
рок и метал бендови могу да наступају пред
публиком која воли ову врсту музике.

• Ваш највећи сан?
Сан сваког музичара је да се бар једном

у животу нађе на сцени са својим идолима
из ране младости. У мом случају то би била
свирка уз легендарну Металику.

• Чиме се бавите сем музике?
По струци сам инжењер агрономије, али

радим у домену оптике (израде наочара,
преглед сочива, вида, итд).

• Иако сте загрижени рокер, свирали
сте и са Семиклушким тамбурашима...

Било ми је велико задовољство да
свирам тамбурашку музику, која се у нашим

крајевима преноси са колена на колено
већ неколико деценија. Имам осећај
да ћу у блиској будућности поново
имати прилику да изводим дивну
тамбурашку музику, јер било би
штета да се једна тако лепа
традиција прекине.

• Порука читаоцима нашег
листа за крај...

Хтео бих да вам захвалим
на указаном интересовању

према раду нашег бенда, а
све читаоце вашег листа

бих хтео срдачно да
поздравим. Имајући у
виду да смо у четвртак
закорачили и у Српску
нову годину, пожелео
бих вам свима пуно
здравља и среће.
Срећна вам Нова
година!

Горан
Мракић
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МИР БОЖЈИ, ХРИСТОС СЕ РОДИ!
Бадњи дан и Бадње вече који најављују Божић, празник рођења Исуса Христа,

православни верници који поштују јулијански календар, обележили су празничним
бденијима и паљењем бадњака. Тако је било и у свим српским  црквама  у
Румунији.

На Бадњи дан домаћин у сеоским православним срединама одлази у шуму по
храстово дрво - бадњак. Увече се бадњак ставља на огњиште, јер храстово грање
на ватри симболизује светлост и топлоту, која греје и зближава укућане.

У градовима се на Бадње вече, такође, поштује обичај уношења бадњака у кућу
или новије у цркву. Уочи празника сламом се посипа под куће, чиме се дочарава
пећина у Витлејему у којој је Христос рођен.

У САБОРНОЈ ЦРКВИ
Темишварци који живе у централном делу

града и припадају градској парохији, окупили
су се у среду, 6. јануара, да заједно
прославе Бадњи дан у православној
Саборној цркви. После вечерња, које је
служио викар Маринко Марков, свештеници и
верници су изашли у порту где је био
запаљен бадњак. Наравно, ради се о
прилагођеној варијанти овог древног обичаја
препуног родоверне и хришћанске
симболике, имајући у виду да се у урбаним
условима неки ритуали не могу изводити у
њиховом изворном облику.

Додуше, паљење бадњака уочи Божића

по јулијанском календару не окупља само
Србе, већ и људе који у овом чину виде
својеврсну атракцију. Дешава се да сваке
године порта Саборне цркве буде препуна
новинара, сниматеља и чак понеких
случајних пролазника или туриста. Локалне и
националне телевизије редовно спремају
прилоге са српских православних
светковина, које се уклапају у културно-
духовну мапу шареноликог града Темишвара.

Деца у празничним народним ношњама су
бацала зрневље пшенице у распламсали
огањ, у име благостања, здравља и обнове.
Док су се гранчице обредног храста полако
гасиле, људи су се вратили у цркву, где су
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У ФАБРИЧКОЈ
ЦРКВИ

Срби који живе
у Фабричком
кварту окупили су
се 6. јануара у
храму Светог
Георгија на тргу
Трајан у
Темишвару, где је
вечерње служио
свештеник Зоран
Мајкић, док је
пригодну беседу
изговорио
протојереј
ставрофор др
Бранислав
Станковић.

Црква је била
лепо украшена
разастртом
сламом по поду и
храстовим
гранама, док је уз
иконе стајало
божићно жито, које
се још од Светог
Николе припрема
да проклија.

Пред
окупљеним

ученици првог,
другог, трећег и
петог разреда
Српске
гимназије
„Доситеј
Обрадовић“,
под упутством
учитељице
Вере Жупунски,
спремили краћи
програм: „Мир
Божији, Христос
се роди“.
Водитељ Лука
Стојков их је
укратко представио, а они су приказали неке

од специфичних
божићних
обичаја.

Глумац Марко
Аџић је на крају
одрецитовао
песму „Божићна
светлост“
Славомира
Гвозденовића,
док је Божић
Бата поделио
деци пакетиће
које је спремила
црква.

Горан
Мракић

народом и
свештеницима
деца од петог до
осмог разреда
Српске гимназије
„Доситеј
Обрадовић“
припремила су
програм коледа и
извели „Вертеп“.
Побринули су се
да деца све ово
науче, професорка
српског језика,
Маријана Шакотић
и вероучитељ
Лазар Станковић.
За свој труд деца
су награђена
поклон
пакетићима, а
исте такве поклон
пакете добила су
и остала деца
која су на Бадњи
дан дошла у овај
храм.

Било је ту и
малих и великих.
Сви су они са
својим
родитељима
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РАДОСТАН ДОЧЕК БОЖИЋА У МЕХАЛИ
У предвечерје најрадоснијег хришћанског

празника Божића, са пуно радости у душама
и са пуним срцима, окупили су се верници и
у храму Преносa моштију Светог оца
Николаја темишварског у кварту Мехала, као
уосталом и свих пређашњих година.

Српски православни храм Црквене
општине Темишвар – Мехала био је и ове
године препун верника који су
присуствовали вечерњем богослужењу са
благосиљањем и паљењем Бадњака, а у
храму су како то наша традиција налаже
били слама, проклијало жито, колач, ораси и
храстове гранчице. Мехалчански парох,
протојереј-ставрофор Стојан Петровић, је
верницима говорио о значају овог дана и

истакао да је Господ наш створио овај дан
да се радујемо у њему - рођењу
Богомладенца Христа од Духа светога и
Марије Деве, како у храмовима тако и у
нашим домовима. Са пуним срцем радости
честитао је празник присутним верницима у
мехалском Српском православном храму и
пожелео им много здравља, са
најрадоснијим поздравом Мир Божји Христос
се роди!

Деце је било много и ове године у
мехалском православном храму на Бадње
вече, а паљење бадњака и славље верника
у Мехали улепшали су ученици Српске
гимназије „Доситеј Обрадовић“, тачније ђаци
петог, четвртог, трећег, другог, првог и
припремног разреда, који су рецитовали те

после вечерња и
програма
коринђања
прешли у
двориште
парохијског дома
где је паљен
бадњак. Хор
Фабричке цркве
под управом
Веселине
Неделони извео
је са степеништа
парохијског дома
неколико коледа
и божићних песама.

Сутрадан
на дан
Божића су
верници
поново дошли
у цркву, овога
пута да
присуствују
божићној
литургији коју
су служили
Бранислав
Станковић и
Зоран Мајкић.

Љ.П.
Станков
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КОРИНЂАШИ У САВЕЗУ
Годинама се усталио обичај да челници

Савеза Срба у Румунији и запослени у
Савезу дочекују на Бадњи дан коринђаше.

Тако је било и ове године када су
председник Огњан Крстић, потпредседник
Живица Милојков, посланик Славомир
Гвозденовић и секретар Златиборка Марков
уз  запослене и госте дочекали коледаре.

У седишту Савеза окићена је била јелка,
и спремљена посна трпеза за послужење.

Први су стигли чланови АКУД „Младост“
заједно са подмлатком, односно децом из
школице фолклора, под управом Сенадина и

Свете вечери коледарске
песме и песме посвећене
Божићу и Рођењу Господа
Исуса Христа, а њима су се
придружила и остала деца
присутна у мехалском
православном храму и
коринђала Божић Бати који
их је даривао поклон
пакетима у којима је било
много слаткиша, на велику
радост наших малишана.
Представу за Бадње вече
осмислиле су и сценски
поставиле учитељице
Љубица Попадић, Мара
Малимарков и Славена
Пејанов, а програм је водила
и текстове читала ученица

петог разреда Ивана
Кланица.

По завршетку бденија
Мехалчани су испунили порту
и присуствовали паљењу
бадњака – светог дрвета.
Било је заиста
величанствено и право
уживање бити те вечери са
верницима ове наше српске
парохије, који чине једну
сложну и велику породицу,
како је и рекао прота Стојан,
на чијим се лицима могао
јасно приметити блажени мир
и радост, што су те вечери
сви на окупу, да би у миру и
спокојству дочекали Божић.

Горан Гога Пантин

Сретка Крстића. Они су први пожелели
домаћинима срећно Бадње вече, а њима су
се придружили и чланови Хора Српске
саборне цркве под управом Јоце Бугарског.

У присној, малтене породичној атмосфери,
придружили су се домаћинима и директор
Српске гимназије Јадран Кланица са
породицом, Рајко Корња, директор за медије
и ваша долепотписана новинарка.

Ово пријатно вече и наредни дани
Божића свако од нас закључио је  у кругу
својих породица и са пријатељима.

Љ.П. Станков
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БАДЊИ ДАН НА СЕЛУ

У ДИЊАШУ
Предраг Остојин

нам је послао
фотографије из
Дињаша. На Бадњи
дан после вечерња
које је служио
протонамесник
Милорад Остојин,
деца су рецитовала и
коринђала, а
награђена су поклон
пакетићима које је
обезбедио Милан
Радин из Дињаша.

У порти је затим
запаљен бадњак уз
пригодне божићне песме, на радост свих присутних.

Љ.П.С.

У СРПСКОМ
СЕМАРТОНУ

Семартонски
свештеник, јереј
Миливој Горник, у
раним јутарњим
часовима положио је у
црквеној порти млади
храст бадњак, симбол
благостања.

У поподневним
часовима отпочело је
богослужење са
узвишеним чином, да
свети дух благослови
пшеницу, хлеб, вино и
уље. Уследило је
освећење и паљење
бадњака, а мноштво
варница указало је да
ће година бити благородна. Полазници забавишта и ученици нижих разреда рецитовали су
божићне песме, а као награду добили су поклон пакетиће, припремљене од стране црквене
општине.

У студеној ноћи семартонска омладина окупила се око посне трпезе у црквеној порти.
Након хришћанске вечери  љубави и опроштаја, група младих са хармоником, предвођена
семартонским свештеником, кренула је да домаћинима честита Бадње вече.

др Миливој Бугарски,
Члан црквеног одбора из Српског Семартона
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У МАЛОМ БЕЧКЕРЕКУ

На Бадњи дан у Малом
Бечкереку вечерње је служио
парох јереј Милан Миоковић.
Деца из села под управом
свештеника су коринђала и
приредила краћи божићни
програм, а њима су
подељени и поклон пакетићи.
Паљен је бадњак уз духовну
музику и коринђања. И гости
и мештани послужени су у
порти цркве вином и
штрудлама.

Сутрадан је на божићно
јутро, као и у осталим
српским црквама, служена литургија. Љ.П.С.

У ЧЕНЕЈУ
Како сазнајемо од  Иванке

Пантић, у Ченеју је вечерње
служио парох Разван
Макавеј, а одмах после
вечерња су деца из
забавишта и школе у цркви
приредила програм пригодних
песама и коледа.
Припремиле су их Љиљана
Милован и Богдана Субин. За
децу је Црквена општина
припремила пакетиће, а
поделио их је Божић Бата.

У порти је запаљен бадњак, након чега су деца подељена у две групе кренула по селу
да коринђају. Љ.П.С.

У КЕТФЕЉУ
Од учитељице Вере Субин

добили смо фотографију из
Кетфеља, где је за Бадњи
дан, после вечерња,
приређена приредба у којој су
деца извела кратку сценету
„Дукат“ и коринђала.

Ориле су се Кетфељом
духовне песме „Ој, Бадњаче“,
„Витлејеме“, „Анђели певају“ и
„Рождество“.

Како сазнајемо поклон
пакете ће деца у Кетфељу
добити за Светог Саву. Љ.П.С.
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Православни Срби из
Дунавске клисуре и
Пољадије, иако вековима већ
живе одвојени од матице,
чувају и дан-данас оно што
су им преци у аманет
оставили. Чувају оно
највредније. Своје обичаје,
веру, језик... Своје корене.
Чувају и с пажњом и с
љубављу као што се чува
нешто (неко) најмилије.
Чувају тврдоглаво свесни да
ако се, овде и у овим
условима било шта, ма и
колико то сићушно и небитно
другима изгледало, изгуби
или угаси, тешко да икада
може заживети. Понешто,
чудом, и заживи.

Заживео је и прастари
обичај освећења и паљења
бадњака који се био (старији
се присећају) готово угасио.
У свакој нашој цркви, на
Бадњи дан се освећује и
пали бадњак, а број
присутних верника је из
године у годину све већи.
Тако је било и прошле
седмице, 6. јануара по
новом, односно 24. по
старом календару.

Вечерње је у Радимни
почело у 16 ч, а служио је
јереј Верољуб Гвозденовић.

„Стадо наше мало/ Да нам буде веће!“

Уследило је у порти освећење и свечано
паљење бадњака. Након честитки, верници
су могли да се окрепе врућом ракијом, а
жене и деца, соковима.

Слично је било и у Српској Пожежени.
Вечерње је служио месни парох Душко
Кључар. У порти је затим певан Тропар
рождества, освећен и запаљен бадњак. У
беседи свештеник је верницима говорио о

рођењу Христовом.
У једном од најстаријих српских села из

Пољадије и Клисуре, у Лесковици, вечерње
је служио и бадњак осветио јереј Борислав
Ђорђевић. И овде је за вернике после
паљења бадњака било вруће ракије, сокова
и чаја.

И у Мачевићу је након богослужења
освећен и запаљен бадњак, а јереј, Сава
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Мареш, говорио је
присутнима о значају чувања
обичаја и њиховом
преношењу на млађе
нараштаје.

У Љупкови је вечерње
служио свештеник Бошко
Тикартић. Обављен је затим
опход уз литију и Тропар
рождества, те освећен и
запаљен бадњак. Било је и
овде вруће ракије, а кренуло
се затим у коринђање.

У Белобрешки је вечерње
почело у 17 ч. По поду је
било сламе, светла су била
угашена, а слаби зраци што
су допирали са шест
високих прозора и пар
запаљених свећа учинили су
да богослужење буде крајње
узвишено. Јереј Сава
Станковић осветио је
бадњак и бројним
верницима одржао пригодну
беседу.

У свим местима после
свечаног паљења бадњака
уследило је коринђање.
Певале су се старе,
добропознате песме, а било
је и новијих стихова.  „...Да
нам бог да здравља,/
Напретка и среће,/ Стадо
наше мало/ Да нам буде
веће!...“- певала су двојица.
Нит` за школу дорасли, нит`
свесни симболике
изговорених речи. Нит`
прикладније и лепше
здравице и жеље, нит` веће
бојазни и зебње од нечег
страшног, (не)докучивог. Бар
за нас, Србе са ових
простора.

Предраг Деспотовић
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Срби у Темишвару су већ дванаест
година заредом навикли да себи на дан
Божића приуште уживање у духовној хорској
музици.

Тако је било и ове године, 7. јануара с’
почетком у 19 часова, када је Српска
саборна црква у Темишвару на божићно
вече претворена у концертну салу. Доживљај
је сам по себи посебан, што због топлине
празника посвећеног радости и радовању,
што због драгих лица које тог дана у цркви
срећемо, што због сламе посуте по поду, као
подсетник и симбол јасли у које је положен
Новорођени Исус.

Водитељи Весна Рошка и Предраг
Остојин, на српском и румунском језику,
поздравили су све присутне, свештенике,
званичнике и остале госте, пожелевши им
срећне празнике и укратко приказавши
наступајуће хорове.

Под диригентском палицом Веселине
Неделони, први је наступио Хор православне
Српске цркве Светог Георгија из Темишвара-
Фабрике, који је извео *** – Богородице
Дјево, Ј. Бугарски – Шедше трије цари, М.
Ђорђевић - Анђели певају, *** – Везак је

НАША ТЕМА

БОЖИЋНИ КОНЦЕРТ У САБОРНОМ ХРАМУ
везла, *** – Кад се време напуни и *** –
Све што дише нека хвали Господа (Пс.
150). Солисти Лазар Аћимов и Лазар
Станковић.

Следећи се публици представио Хор
Teofora Dacica Timisiensis, Православне
Румунске парохије Темишвара - Дачија који
је под управом диригента о. Флорина Јонуца
Филипа извео композиције Сабина Драгоја -
Vestim Naşterea, Димитрија Ђорђескуа -
Киријака – O, ce veste minunată, Николаја
Белеана – Ce-aţi văzut, păstori, Џона
Штајнера – Primul Crăciun, Паула
Константинескуа – Fecioara astăzi (кондак
Рождества Христова), Георге Кукуа – Am
plecat să colindăm и Јоана Брије – În seara
de Moş Ajun.

Затим се присутнима у темишварском
Српском саборном храму представио Хор
православне Румунске саборне цркве у
Темишвару. Првим наступом на божићном
концерту, под диригентском палицом о. Дана
Драгомира извео је композиције Николаја
Лунгуа – Mărire-ntru cele-nalte, Георге Кукуа –
Domnule şi Domn din cer, Николаја Урсуа –
Vine Crăciunul pe sară, Јоана Брије – Noi în
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seara de Crăciun и Константина
Драгушина – Cântec de stea – La
Betleem.

Најлепши тренутак концерта
био је када су наступила деца,
односно вокална група српских
ученика-коледара, који су под
управом професора Јоце
Бугарског одушевили публику
извевши пригодне божићне
песме и коледа.

Последњи je наступиo, као
домаћин и као организатор
концерта, Хор православне
Српске Саборне цркве у
Темишвару под диригентском
палицом професора Јоце
Бугарског. Они су извели
композиције Ст. Ст. Мокрањца –
Рождество Твоје (тропар
Рождества Христова), К.
Станковића – Господи возвах /
Да исправитсја (глас 2.), *** –
Свјете тихиј, Н. Лунгуа – La
Vitleem colo-n jos, *** –
Богородице Дјево, *** – Небо и
земља, М. Марковина – Божић
зове с‘оне стране, В. Илића –
Вси јазици, М. Леонтовича –
Шчедрик, Ст. Ст. Мокрањца –
Витлејеме славни граде, М.
Адамов-Стојадиновић – Божић
иде уз улицу и Ст. Ст.
Мокрањца – Коледа.

Присутни у храму Вазнесења
Господњег у Темишвару - Граду,
са посебним одушевљењем
испратили су овај догађај, а у
закључку је високопречасни
отац Јоца Несторовић,
старешина темишварске
Саборне цркве пренео поздрав
и благослов нашег архијереја,
Његовог преосвештенства
владике Лукијана и изабраним
речима захвалио свима на
присуству и учесницима на
труду, пожелевши им срећне
празнике.

Горан Гога Пантин
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“Божјом милошћу, након осам година, КУД
Белобрешка уприличило је за најрадоснији
празник, празник рођења Господа и Спаса
нашега Исуса Христа, пригодну приредбу“.
Овим речима су Милица Симоновић и Дејана
Деспотовић (водитељке), најавиле почетак
програма седмог јануара, првог дана Божића,
у Белобрешки.

Божићне, светосавске, ускршње и
спасовданске представе биле су некад
уобичајене за
ово клисурско
село. Нити су
се опет
повезале, па
је публика,
читава два
сата, могла
да ужива у
ономе што су
белобрешчански
уметници,
аматери (како
они најмлађи,
полазници
припремне

БОЖИЋНА ПРИРЕДБА У БЕЛОБРЕШКИ
групе, тако и они који су већ дубоко зашли у
седму деценију живота), приказали.

Све је почело краћим обраћањем и
благословом месног пароха, Саве
Станковића, а затим је црквени хор извео
Божићни тропар и три духовне песме.
Учитељица Невена Стефановић открила је
најмлађим Белобрешчанима и њиховим
вршњацима из Мачевића прве тајне
фолклора, па су они својим веселим

скакутањем,
онако мали, у
народним
ношњама
побрали
понајвише
аплауза.
Један од
најмлађих
учесника,
Богдан
Деспотовић
(припремна
група, ОШ
Борислав
Крстић,
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Белобрешка), одрецитовао је песму Божић,
Ј.Ј. Змаја.

Публици (а те вечери Дом културе је био
препун), се затим представио тамбурашки
оркестар. Уз њихову пратњу је и Нада
Деспотовић отпевала више народних песама.
Народне песме изводили су и Жива
Милојевић - Чкаља и Драган Марку.

Две тинејџерке или како би старији
Белобрешчани рекли шипарице, у сваком
случају надарене девојке, Тања Станковић и
Александра Милановић, у дуету су извеле
народну изворну песму са Косова, Густа ми
магла.

Играчи су за ову прилику одиграли три
сплета, игре из Шумадије, игре из Клисуре, у
кореографији Горана Стефановића и игре из
околине Лесковца у кореографији Сенадина
Крстића.

Представи је присуствовао и Огњан
Крстић, председник ССР, као и Мирче

Милосављевић, председник Месне
организације. „У културном календару
Савеза постоји много акција, али ова,
вечерашња догађања су изузетна по томе
што су, ево, после осам година, успела да
нас окупе на истом месту. Од наше цркве,
до наше школе и Савеза... Добри људи
оплемењују догађаје... Мени је пуно срце, јер
сећам се и оних дана када смо се и ми,
моја генерација, генерације пре мене, на
овој истој сцени радовали нашој песми,
нашој игри, нашој традицији“ - рекао је,
између осталог, Огњан Крстић.

Представу су привели крају хармоникаши,
млади Марко Ћиорик из Старе Молдаве и
Белобрешчани Миле Радованковић и Горан
Стефановић, а уједно најавили и игранку на
којој су се младићи и девојке, али и они
старији, веселили до касно у ноћ.

Предраг Деспотовић
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ПРАВОСЛАВЉЕ

Припремио протојереј-ст.
др Бранислав Станковић

Свети Николај Српски
БОГОJАВЉЕЊЕ

Када Господ Исус беше навршио
тридесет година од Свог телесног рођења,
Он отпоче Свој учитељски и спаситељски
посао. И сам, почетак почетка ознаменова
крштењем на Јордану. Свети Кирил
Јерусалимски вели: “Почетак света вода,
почетак Јеванђеља Јордан”. При крштењу
Господа у води објавила се свету она тајна
која се у Старом Завету наговештавала, о
којој се у старом Мисиру и Индији само
баснословило, тј. тајна божанске Свете
Тројице. Отац се јавио чувству слуха, Дух се
јавио чувству вида, а Син се јавио уз то још
и чувству додира. Отац је изрекао Своје
сведочанство о Сину. Син се крстио у води
а Дух Свети у виду голуба лебдео је над
водом. А када Јован Крститељ засведочи и

рече о Христу: “Гле, Јагње Божије које узима
на се гријехе свијета” (Јн 1, 29) и када он
погрузи и крсти Господа у Јордану, тиме се
показа и мисија Христова у свету и пут
нашега спасења. Наиме: Господ узе на се
грехе рода човечјег и под њима умре
(погружење) и оживе (излазак из воде); и ми
морамо умрети као стари греховни човек и
оживети као очишћени, обновљени и
препорођени. Ово је Спаситељ, и ово је пут
спасења. Празник Богојављења (Теофанија,
грчки) просвећује показујући нам Бога као
Тројицу једнобитну и неразделну. То је једно.
И друго: јер се свак од нас крштењем у
води просвећује тиме што постаје
усиновљен од Оца Светлости, заслугом
Сина и силом Духа Светога.

СВЕТИ ЈОВАН КРСТИТЕЉ
Због тога што је Јованова

главна улога у животу
одиграна на дан
Бојогављења, Црква је од
старине посветила дан по
Богојављењу спомену
његовом. За овај дан везује
је још и догађај са руком
Претечином. Јеванђелист
Лука пожелео је да пренесе
тело Јованово из Севастије,
где је велики пророк и
посечен био од Ирода, у
Антиохију, своје родно место.
Но успео је само да добије и
пренесе једну руку која се у
Антиохији чувала до десетог
века, па је после пренета у
Цариград, одакле је и
нестала у време Турака.

Свети Јован прославља се неколико пута
у години, но највише свечара има овога
дана, 7. јануара. Међу личностима
јеванђелским, које окружавају Спаситеља,
личност Јована Крститеља заузима сасвим
засебно место, како по начину свога
доласка у свет, тако и по начину живота у

свету, и по улози крштавања
људи за покајање и
крштења Месије, и тако
најзад по своме трагичном
изласку из овог живота. Он
је био такве моралне
чистоте да се, ваистину, пре
могао назвати ангелом, како
га Свето Писмо и назива,
него ли смртним човеком.
Од свих осталих пророка
свети Јован се разликује
нарочито тиме што је он
имао ту срећу да је могао и
руком показати свету Онога
кога је пророковао.

За руку светог Јована
прича се да ју је сваке
године на дан светитељев

архијереј износио пред народ. Понекад се та
рука јављала раширена, а понекад и
згрчена. У првом случају означавала је
родну и обилну годину, а у другом неродну и
гладну.
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Република Српска – ЗАВЈЕТ СЛОБОДИ
Поводом 9. јануара, Дана Републике

Српске и Крсне Славе Републике Српске,
Светог Архиђакона Стефана, у Бања Луци
је, на позив председника Милорада Додика,
боравио посланик Славомир Гвозденовић.

Свечаности су отпочеле Светом Архи-
јерејском литургијом коју је служио патријарх
српски господин Иринеј у Саборном храму
Христа Спаситеља, након чега је одржана
свечана академија „Завјет слободи“ у спорт-
ској дворани „Борик“. У поподневним сатима
је Влада Републике Српске организовала
пријем за преко 600 званица.

Бања Лука и цела Република Српска
одисале су 9. јануара свечано, радошћу и
поносом. Градом је прокрстарило колима
украшеним бадњацима и симболима Репу-
блике Српске, више хиљада младих. Радост,
понос и решеност да се Република сачува
од сваког насртаја на њен интегритет могла
се прочитати на сваком кораку, у свакој
институцији, на сваком месту окупљања. А и
како не би када је на Свечаној академији
Милорад Додик, председник Републике
Српске, истакао да без републике нема
опстанка ни српском народу. Још је Милорад
Додик истакао да је Република настала не
као резултат ратовања, већ пре несрећних
догађања, када су Бошњаци муслимани
одлучили да се једнострано издвоје из
Југославије. Подршку Републици Српској
упутио је Томислав Николић, а поновио је у
Бања Луци и премијер Владе Србије, Алек-
сандар Вучић.

Наш посланик је имао прилике да у Бања
Луци поздрави домаћине и српског патријар-
ха, а краће се задржао у разговору са пред-
седником Републике Српске којег је позвао
да посети Темишвар. С. Гвозденовић је
поразговарао и са Ивицом Дачићем, вице-
премијером Србије. Посебно је поздравио
супругу Радована Караџића и предао јој
своју књигу „Обраћање Београду“ на дар
првом председнику Републике Српске. Током
дана С. Гвозденовић је имао је прилике да
разговара и са својим колегама и прија-
тељима, челницима Удружења књижевника
Српске и Задужбине „Петар Кочић“ којима је
предао на дар наше књиге које смо штам-
пали прошле године.

„Срби имају две државе“ истакао је на
Свечаној академији Милорад Додик и додао:
„Вјерујем у РС, њен народ и у његову памет

и одлучност да је одбранимо. Зато се оку-
пимо око Српске као темеља за наш живот,
јер би наши животи без РС били губитнички.“

Ово је опредељење потврдио и премијер
Србије, Александар Вучић, који је на
Свечаној академији рекао „да је Србија
гарант Дејтонског споразума и интегритета
РС у оквиру БиХ.“

На Свечаној академији симболично
насловљеној „Завјет слободи“ под геслом
„Славимо Републику“ свечаном беседом
посебно је дирнуо присутне и академик
Матија Бећковић, а на сцени су се, уз
хорску песму, могле видети и чути највеће
мудрости српских великана до данас. Јед-
ном речју, тог је дана све најлепше српско
сабрано на достојанствен начин на сцени
„Борика“. Да прослави Републику Српску и
пренесе поруку свету да Срби желе да у
миру сачувају своје.

Гостовање Славомира Гвозденовића
на РТС-у

Гостујући у понедељак на сателитском
програму РТС, Славомир Гвозденовић је
говорио о својој посланичкој активности у
Букурешту, о више пројеката закона које је
покренуо или чији је коиницијатор.

Српски је посланик у емисији подсетио о
активностима ССР, о свом и нашем зала-
гању за добре односе између Румуније и
Србије, о писму којим смо од тадашњег
премијера Румуније, Министарства спољних
послова и спољнополитичких одбора Сената
и Дома посланика затражили да Румунија не
подржи пријем такозване државе Косова у
Унеско.

Посебно је посланик истакао да Србија
мора да води државну политику и створи
државну стратегију за Србе у региону.

На крају емисије С. Гвозденовић је иста-
као да је присуствовао државним свечано-
стима у Бања Луци из поштовања према
Републици Српској, подсетивши да остаје
пријатељ младе српске државе и да је 1992.
присуствовао Кочићевом збору у Бања Луци,
као првој међународној културној
манифестацији РС.

Српски посланик у Парламенту Румуније
пренео је у самом закључку емисије своје
уверење да ће се на крају Република Србија
и Република Српска наћи „под једном капом
и једним крстом“. (Г.С.)

ДОГАЂАЈ
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СПОРТ

Припремио: Јадран Кланица

Три победе и један пораз су учинак
српских клубова у 19. колу АБА лиге. Црвена
звезда, Партизан и Металац су славили, док
је Мега поражена од Игокее. Будућност

наставља са сјајним резултатима, а
Цедевита је, поразом управо од Будућности,
прекинула серију од 11 узастопних победа.

Резултати 19. кола:
Тајфун – Задар 66-82
Металац – Крка 83-77
Цедевита – Будућност 57-81
Партизан – Цибона 85-82
МЗТ – Сутјеска 71-75
Олимпија – Црвена звезда 69-77
Игокеа – Мега Лекс 80-75
Табела:

1. Будућност 19 17 2 1468-1269 36
2. Цедевита 19 15 4 1447-1344 34

Званични светски и европски првак,
ватерполо репрезентација Србије, успешно
је започела такмичење на 32. Европском
првенству, које се одржава у Београду од
10. до 23. јануара.

У оквиру Б групе, у прва два кола, Србија
је убедљиво савладала Хрватску са 13-6 (3-
1, 4-2, 5-1, 1-2) и Малту са 20-2 (6-0, 5-1, 4-
1, 5-0).

Комплетни резултати Б групе су следећи:
1. коло, 10. јануар: Француска – Малта 17-

7 и Србија – Хрватска 13-6
2. коло, 12. јануар: Француска – Хрватска

5-20 и Србија – Малта 20-2
Табела:
1. Србија 2 2 0 0 33- 8 6
2. Хрватска 2 1 0 1 26-18 3

УСПЕШАН СТАРТ ВАТЕРПОЛИСТА
3. Француска 2 1 0 1 22-27 3
4. Малта 2 0 0 2 9-37 0
У последњем колу 14. јануара играли су:

Хрватска – Малта и Србија – Француска.
Под стручним руководством селектора

Дејана Савића, до треће узастопне титуле
европског првака покушаће да стигну: Гојко
Пијетловић (Орадеја), Душан Мандић (Про
Реко), Андрија Прлаиновић (Про Реко), Филип
Филиповић (Про Реко), Душко Пијетловић
(Про Реко), Живко Гоцић (Солнок), Стефан
Митровић (Солнок), Милан Алексић (Солнок),
Бранислав Митровић (Егер), Милош Ћук
(Егер), Слободан Никић (Галатасарај),
Никола Јакшић (Партизан) и Сава
Ранђеловић (Бреша).

КОНАЧНО ПОБЕДА ПАРТИЗАНА
3. Ц. звезда 19 14 5 1446-1290 33
4. Мега Лекс 19 12 7 1485-1408 31
5. МЗТ 19 8 11 1378-1366 27
6. Цибона 19 8 11 1351-1391 27
7. Крка 19 8 11 1342-1410 27
8. Металац 19 8 11 1351-1423 27
9. Задар 19 8 11 1245-1321 27
10. Олимпија 19 7 12 1339-1363 26
11. Партизан 19 7 12 1380-1425 26
12. Игокеа 19 7 12 1338-1384 26
13. Сутјеска 19 7 12 1322-1409 26
14. Тајфун 19 7 12 1317-1406 26

У 20. колу, од 15. до 18. јануара, састају
се: Сутјеска – Игокеа, Цибона – МЗТ, Крка –
Партизан, Будућност – Олимпија, Мега Лекс
– Тајфун, Задар – Цедевита и Црвена
звезда – Металац.

АБА лига ће наредне сезоне имати 12
клубова. По три места су гарантована за
Србију и Хрватску, два има Словенија, а по
једно БиХ, Македонија и Црна Гора.
Последњи 12. учесник одређује се на основу
националног коефицијента (број победа /
број учесника) који је следећи:

1. Црна Гора: 12,00
2. Хрватска: 10,33
3. Србија: 10,25
4. Македонија: 8,00
5. Словенија: 7,33
6. БиХ: 7,00
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ЧЕСТИТКЕ

Са најлепшим
осмехом на лицу,
четврти рођендан
прославио је наш

драги син

БОЖИДАР
СТОЈАНОВ
из Чанада

Пун букет пољубаца,
загрљаја и честитке
са жељом да нам
увек будеш здрав,

весео и добар. Ти си
благослов и наша највећа радост у

животу.
Пуно те волимо: мама Радојка и тата

Александар.

Драгом

БОЖИДАРУ
СТОЈАНОВУ
из Чанада

Здравље да те добро
служи, срећа да те

свуда прати, да
будеш увек чио и
весео и да ти се

остваре сви снови.
Грле те и љубе: уја

Радоја, тетка
Сунчица и сестрица

Александра.

Драгом

БОЖИДАРУ
СТОЈАНОВУ
из Чанада

честитамо рођендан
и желимо безбрижно

детињство, пуно
здравља и среће.
Господ Бог да те

пази и чува!
Твоја бака Мика,
тетка Јасмина,

братић Ненад, прабаба Анђелка, тета
Јелена и теча Јован из Великог

Семиклуша.

Драга наша

ЈОВАНА
ТРИФУНСКИ

Срећан ти 6.
рођендан! Растеш

пред нашим очима,
постајеш све богатија
знањем. Настави да

ходаш тим путем, јер
мудрост је кључ који

отвара сва врата.
Буди и даље наш

понос, буди висина
до које родитељи стижу само кроз своју
децу. За твој рођендан поред играчака,
књига са шареним  сликама, али и са

много мудрости у њима, поклањамо ти
нашу љубав, највећи загрљај и пољубац
на овоме свету, у којем ћеш увек наћи

топлину и љубав.
Пуно те волимо: мама Светлана, тата

Богдан и деда Миливој (Мима).

Са пуно љубави
честитамо шести
рођендан драгој

унуци

ЈОВАНИ
ТРИФУНСКИ

Желимо јој све
најлепше у животу,

безбрижно
детињство, сунчане и

ведре дане, да јој
живот подари само

радост и срећу,
љубав и пажњу свих оних који је воле.
Нека јој Бог подари много радости и

среће, љубави и разумевања свих нас
који је волимо као зеницу ока.

Много те грле и љубе: мајка Љубица и
деда Јова.

ПОДЕЛИТЕ РАДОСТ СА
НАМА И ПОШАЉИТЕ НАМ

ВАШЕ ФОТОГРАФИЈЕ!
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ОГЛАСИ

S.C. CHEMITRADE S.R.L.
Темишвар

Седиште Темишвар
Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 9,

ap. 10
300195 Timisoara

Tel/Fax: +40 356 176 736

S.C. Chemitrade S.R.L. који се бави увозом и дистрибуцијом сировина
за различите гране хемијске индустрије, расписује оглас за пријем

комерцијалисте (1 извршилац).
Рад би се одвијао у седишту Темишвар.

Услови:
- активно знање српског језика
- познавање рада на рачунару

- поседовање возачке дозволе (Б категорија)
- расположивост за путовања

Своју пријаву и  CV са фотографијом послати на горњу адресу или
факсом на +40 356 176 736 или на  e-mail chemitrade@rdstm.ro

најкасније до 31.01.2016.

БИЉАНА и ТУДОР
ТОМИЋ

Темишвар
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ЧИТУЉЕ

САВЕЗ СРБА У РУМУНИЈИ

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.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Издавачки савет Савеза Срба у
Румунији позива све потенцијалне
ауторе заинтересоване да током

2016. године објаве књигу у нашој
издавачкој кући, да доставе молбу и

рукопис (одштампан 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

ОБАВЕШТЕЊЕ

Месна организација Букурешт Савеза
Срба у Румунији врши попис деце, од 0 до
18 година, која живе у Букурешту и чији ро-
дитељи 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 поклон пакетићи, 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, е-mail). У зависности
од интересовања, Месна организација
Букурешт Савеза Срба у Румунији уложиће
напоре за остварење ове иницијативе.

40 тужних дана од
смрти наше драге те-
тке

СОФИЈЕ КИЋЕСКУЛ
из Рудне

Нека твоја душа и
топло срце почивају у
вечитом миру. Хвала
ти за сву љубав и по-
жртвовање.

Породица.

Четрдесетодневни
помен

СОФИЈА КИЋЕСКУЛ

Захвални за љубав
и подршку које нам је
пружала.

Катица са породи-
цом.

СОФИЈА КИЋЕСКУЛ

Остаћеш заувек у
нашим срцима и ми-
слима.

Горица са породи-
цом.

СОФИЈА КИЋЕСКУЛ

С поштовањем чу-
вам успомену на тебе.

Богдан.

ОГЛАСИ
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ЧИТУЉЕ

САВА СТОЈАНОВ
(1951-2016)

Преминуо је  Сава Стојанов, један од најзначајнијих уметника
Срба у Румунији, чије је име трајно  уписано у историју румунског
вајарства.

Рођен у Темишвару 1951, а пореклом из Дињаша, вајар Сава
Стојанов је студирао на Институту ликовних уметности “Николаје
Григореску” у Букурешту, на одсеку за вајарство. Постао је члан
Савеза ликовних уметника у Румунији 1979.

Био је један од угледних и поштованих уметника, о коме се
мање писало, а широка публика је ретко имала прилику да види
његове радове,  не зато што његови радови нису заслужили више,
већ зато што је уметник пасиониран вајарством  за  живота имао
само две самосталне изложбе, 1987. у Галерији Симеза и 1995. у
Мађарском културном центру у Букурешту.

Од 1976.  учествовао је са својим цртежима и скулптурама на разним муниципијским
изложбама, затим републичким, бијеналима, тријеналима, на групним изложбама у Румунији
и иностранству. Замислио је неколико монументалних пројеката (1990 – Библија – Темишвар,
1992 – Андреј Шагуна Свети Ђорђе, Споменик Уједињења – Алба Јулија, 1994 – Споменик
Румунске флоте – Констанца) успевши да добије две наруџбине и реализује скулптуре Лучијан
Блага за Музеј румунске књижевности (1980) и Пантелимон Халипа у Алба Јулији (1993).

Волео је ликовне колоније, са њиховом ефервесцентном атмосфером и потпуном слободом
у изражавању. Његови радови у камену, дрвету, мермеру, бронзи поред радова других вајара
се могу видети у Гура Ваји, Каларашу, Аркушу, Касоаја Хобиту, Темишвару, Гарани, Појани
Марулуј, Оарби де Муреш итд.

Ван Румуније, радови Саве Стојанова су били изложени у бившој Југославији, Немачкој,
Русији, Бугарској, Чешкој, Словачкој, Италији, Грчкој, Аустрији.

Изузетно снажна личност, уметник велике експресивне снаге, Сава Стојанов је био
награђиван више пута. Године 1977. добитник је Награде  града Букурешта Димитрије
Пачиуреа. Године 1982. уручена му је Велика награда за вајарство на Међународном
симпозијуму у Триавни, Бугарска. А 1993. Посебна награда Савеза ликовних уметника за
амбијенталну уметност.

Награда Савеза ликовних уметника за вајарство уручена му је 1995. године. Његових радова
има што у јавним, што у приватним колекцијама у Румунији, Италији, Шпанији, бившој
Југославији, Азербејџану, Француској, Великој Британији, Бугарској, Немачкој, САД, Чешкој,
Словачкој, Колумбији, Еквадору, Швајцарској, Израелу.

Био је боем. Волео је свој род и био у неколико наврата гост у Савезу Срба у Румунији.
 Нека му је вечно Царство небеско. Слава му!

In memoriam

Последњи поздрав
пун бола и туге дра-
гом братићу

САВИ СТОЈАНОВУ

Одлази са њим и
један део нашег живо-
та који смо проживели
и који се управо њего-
вим одласком завршио
и претворио у сећање.
И на крају, када нам
одлази неко драг, не
боли смрт, већ боли
све оно што иде после. А после, нажалост,
не иде ништа. И управо то ништа највише
боли. Вечна му слава и успомена!

Са тугом, братић Ђока Стојанов са поро-
дицом.

Тужно и болно се-
ћање заледило је на-
ша, а и многа друга
срца, због преране
смрти нашег вољеног
и цењеног

САВЕ СТОЈАНОВА
из Букурешта,
пореклом из

Дињаша

Увек ће за њим пла-
кати, туговати и ни-
када га неће пребо-
лети: мати Денка, син Ђорђе, ћерка Милена,
брат Тона, снајка Добрила и синовци Борко и
Дивна са породицом.

Вечна ти слава и успомена!
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Тужно сећање

ЖАРКО ЈОРГОВАН
из Кетфеља

Спремни смо на
све, али не на бол
коју носимо 7 година
за тобом. У свакој си
нашој причи и
разговору, јер постоји
љубав коју смрт не
може прекинути. Нама
остаје да се сећамо
поштеног и вредног
човека, дивног и искреног супруга и оца.

Жалићемо док смо живи што смо тебе из-
губили: супруга Зорка и син Милан.

Велики бол у срцу
и души донела нам је
смрт наше драге и во-
љене

ДИВНЕ ГОЈКОВ
из Дете

Увек ће њена до-
брота, лепота и осмех
заблистати у нашем
сећању: ћерка Добрила,
зет Тона, унуци Борко,
Дивна и Лика, праунуци
Марко и Раул и прија
Денка.

Вечна ти слава и успомена!

Четрдесет дана жи-
вимо без драгог

ЛАЗЕ КНЕЖЕВИЋА

Сједињени у болу
сећамо се како си кроз
живот корачао уздигну-
те главе, вољен и по-
штован. Дани одлазе
без речи, а ми сруше-
ни у лету. Недостају
твоје руке безбрижно-
сти, снага за дан, уте-
ха за сузе, светлост за
корак даље. Увек си уз нас у сећању, у врту
недосањаних снова, заувек сломљених крила.
Док је нас, биће и тебе, у нама и с нама. По-
чивај у миру.

Овим путем захваљујемо свима који су
били уз нас и са нама у овим тешким трену-
цима.

Ожалошћени: супруга Мија и син Влади са
породицом.

Прошло је 14, односно 10 година од када
су нас напустили наши драги

ЈОЦА и МИЛКА ЛУКИН
из Варјаша

Вечно ће за њима туговати унуци Јоца и
Тоша, као и праунуци Инокентије, Бранка и
Миле.

Вечна им слава!

Поштовани читаоци!
Подсећамо вас

да читуље и мале огласе
можете доставити у

секретаријат редакције до
среде у 12.00 часова.

Дубоко нас је потре-
сла вест о изненадној
смрти

САВЕ СТОЈАНОВА,

нашег великог лико-
вног уметника у Руму-
нији, који је уз бројне
радове оставио и
неколико лепих споме-
ника о Србима који су
нас на овим просто-
рима задужили. Пам-
тићемо га са поштова-
њем као човека и Србина који је оставио не-
мерљиво уметничко благо за собом.

Нека му је лака земља!
Савез Срба у Румунији и све српске редак-

ције.

ЧИТУЉЕ
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Топлина твоје душе
и доброта твог срца
недостају нам већ 3
дуге године драги наш

инж.
ВЕЛИМИР СТОЈАН

из Сараволе

Остале су успоме-
не на твој живот - не-
себичан, правичан и
частан, oстала су де-
ла и поступци за пам-
ћење. Отишао је неза-
борављени братић какав се ретко среће у
животу, и тако сви смо ускраћени за једно
вољено и непоновљиво биће.

Нема дана да те не споменемо, да око
сузу не пусти, да душа не заболи: сестрица
Слободанка (Мика) са породицом.

За нама и у нама
су 40 дана  бола от-
како нас напусти наша

ЕМИЛКА ТОМИЋ

Туга, као да је про-
шао само тренутак ...
Љубав, као да си још
увек ту... Бол остаје
заувек... Свуда те има
и у свему си с нама,
нема те тамо где нам
највише недостајеш, у
животу.

Почивај у миру! Твоји синови Ђура и
Божидар са породицама.

Жал за изгубљеним
родитељем најтежа је.
Пролазе 12 година од
када је преминуо наш
драги

ВАСА ГРУБАЧКИ
из Српског
Семартона

Има нешто што ни-
кад неће нестати, а то
су: бол, сећање и ле-
пе успомене које су
остале за тобом. Био
си оличење доброте и позитивности. Таквог
ћемо те и памтити, јер својим поштењем,
искреношћу и упорношћу увек си нам био и
остао узор. Са тугом у срцу, син Живица са
породицом.

Не могу ове 4 го-
дине (15. јануара) из
срца наших избрисати
твоје име. Суза искри
а бол нас слама, жи-
већеш вечно у нама,
најдражи

ЈОНУЦ МАРИШЕСКУ
из Белобрешке

Био си све што се
може пожелети - наш
понос, наша радост,
наша срећа, наш жи-
вот. У свакој тишини се чујеш, у свакој сузи
се видиш, у сваком откуцају срца болиш.
Празнина и бол у нашим срцима заувек ће
се звати твојим именом. Успомене време не
брише, све нам још на тебе мирише.

Пуста је кућа и живот без његовог осмеха
и драгог лика, за све нас који смо га много
волели: отац Јон, мати Јованка, брат Јасмин
и снаја Тања.

Четири године жи-
вимо без драгог

ЈОНУЦА
МАРИШЕСКУА

из Белобрешке

Срећо и лепото на-
ша, постојиш и трајеш
у нашој тузи, болу, се-
ћању, поносу што си
био наш.  Отргнута
наша радости, ми не
можемо да досањамо
твоје снове, завршимо твоје планове, оства-
римо твоје жеље, проживимо твоју младост.
Можемо само на ову тужну годишњицу да
упалимо свеће и да ти кажемо колико те во-
лимо и да нам недостајеш увек и вечито.

Заувек ожалошћени: баба Стојанка, баба
Ана, деда Јон, ујка Георге, ујна Ана и брати-
ћи Јасмин и Јонуц.

Са тугом опраштамо се од драгог
братића

ЖАРКА СТОЈАНОВА
из Дињаша

Својим честитим животом, великим срцем
и племенитом душом остаћеш вечно у
нашим мислима. Поносни смо на живот са
тобом, јер си га оплеменио својом чашћу и
добротом. Вечна му слава и успомена!

Братић Ђока Стојанов са породицом.

ЧИТУЉЕ
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Тужно сећање на
15. јануар када се пре
годину дана пресели-
ла у вечност наша
најбоља пријатељица

ЗЛАТИЦА (ЗЛАТА)
ШУБОНИ

из Темишвара

Ретки су људи као
што си била ти, за-
служујеш наше вечно
сећање и поштовање.
Оставила си траг који
се не брише и доброту која се не заборавља.
Време пролази, бол и туга остају, много нам
недостајеш Злато наша!

Твоја пријатељица Радмила и Тихомир са
породицом.

Тужно сећање на
15. јануар, када је пре
годину дана премину-
ла наша драга

ЗЛАТИЦА (ЗЛАТА)
ШУБОНИ

из Темишвара
родом из Ченеја

Како речима иска-
зати све оно што је-
дан живот пружа дру-
гом кроз радост, љу-
бав, брижност, пажњу и пример једне добре
сестре? Како изразити празнину, бол и тугу
које су остале после њеног одласка.

Заувек ожалошћени: сестра Пијада, зет Хан-
ци, синовац Кристи са породицом и синовица
Карла са породицом.

15. јануар најтужни-
ји дан, када нас је пре
1 године напустила
наша драга и вољена
мама, свекрва и мајка

ЗЛАТИЦА ШУБОНИ
из Темишвара

И после годину да-
на не можемо да схва-
тимо да те нема. Како
да савладамо бол и
сузе, јер сећања раз-
диру душу. У нашим
срцима остају заувек успомене и дивна сећа-
ња на твоју љубав, доброту и племенитост.

Увек у мислима са тобом: син Радован,
снаја Лаура и унука Дејана.

Тужни помен пово-
дом проласка 1 године
од када је преминула
моја најбоља пријате-
љица

ЗЛАТИЦА (ЗЛАТА)
ШУБОНИ

Људи живе онолико
колико их се сећамо,
па ће тако и моја дра-
га пријатељица остати
и даље са мном као
особа коју сам истин-
ски волела и поштовала због њене човечно-
сти и доброте коју је имала за све.

Ожалошћена пријатељица Виорика Мартин.

Пре годину дана
(15. јануара) премину-
ла је наша драга

ЗЛАТИЦА (ЗЛАТА)
ШУБОНИ

из Темишвара

Заслужила је да је
вечно памтимо, са по-
носом спомињемо и
од заборава сачувамо
у нашим срцима.

Са поштовањем,
пријатељица Ђуђа и Тиби Савонеа.

Снага непролазног,
тка и овог 11. јануара,
речи сећања на драгог
и никада прежаљеног

САВУ НЕНАДОВА
из Српског
Семартона

од чије смрти је
прошло 7 година. Ма-
ло је вечности остало
да ти покажемо колико
смо ти захвални, коли-
ко нам недостајеш,
колико си нам значио. Постоји нешто што
никада умрети неће, а то су понос и сећање
на тебе. Заувек ожалошћени: супруга Зорка,
син Аврам, ћерка Верица са породицом,
унуке Јелица и Душица.

ЧИТУЉЕ
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Годину дана живи-
мо без драге

БИЉАНЕ ПЛАВОШИН

Својом љубављу,
нежношћу на теби
својствен и посвећен
начин увек си нам
давала снагу и била
ту за све нас. Памти-
ћемо те вечно и ни-
када нећемо забора-
вити твоју доброту.

Заувек ожалошћени: отац
Светислав и сестра Мирјана са породицом.

Једногодишњи
помен

БИЉАНА ПЛАВОШИН

Још једна карика
нашег ланца доброте
је прекинута... Својом
племенитошћу и до-
бротом, а Божјом ми-
лошћу преселила се у
царство небеско.

Тугујем за тобом, се-
стрица Олга Констан-
тинов.

Три тужне године
навршиле су се 11.
јануара,  како је у Го-
споду уснуо наш драги
и вољени супруг и отац

СВЕТОЗАР БАТА
ВЕСИЋ

из Темишвара,
родом из Рудне

Пошао је у свој ве-
чни дом тихо и пола-
ко, као што је и живео,
на благој ватри изга-
рајући како би нама пружио прегршти
радовања, племенитости и доброте. Нама је
у аманет оставио непроцењиве поуке и
путоказе којима и данас често корачамо. Он
и сада живи у нашим ожалошћеним срцима.
Нека му Свевишњи подари блаженство и
спокој. Хвала свима који га се сећају.

Заувек ожалошћени: супруга Милана Сеја
и син Лаза.

Трогодишњи помен

СВЕТОЗАР БАТА
ВЕСИЋ

Са изузетним пије-
тетом сећаћемо се
његовог благог лика,
његове ненаметљиве
природе и људске до-
броте у свему ономе
што је чинио и у живо-
ту. Доброту и племе-
нитост носио си у
свом срцу и увек за
нас имао топао поглед, мудру и лепу реч. То
се памти, зато се са сетом сећамо безбриж-
ног живота и свега лепог доживљеног с то-
бом. Ожалошћени: брат Пера и сестрице
Звезданка и Љубина са породицама.

Три године туге и
великог бола од када
је прерано преминуо
наш драги

СВЕТОЗАР БАТА
ВЕСИЋ

Непоновљив, посе-
бан, постојиш и тра-
јеш у нашој тузи, болу,
сећању, поносу што си
био наш. Хвала ти на
годинама незаборава.
Све што је чисто и
људско имало је твоје срце. Оставио си
неизбрисив траг доброте који се памти.
Поносни смо што си био део наше породице.

Ожалошћени: сестрица Зорка са породи-
цом и братићи Рада и Стева са породицама.

Шеснаест година
без драгог

МИЛОША МИЛУШКЕ
ЛУКИЋА

из Српског
Семартона

Добри се људи упа-
мте по најлепшим осо-
бинама и тако нам за-
навек остају у мислима
и осећањима. Освојио
је за живота кутак веч-
ности у нашој пролазности.

Почивај у миру, никада те нећемо забо-
равити: синовац Рада Лукић са породицом.

ЧИТУЉЕ
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Две тужне године (19. јануара) натопљене тугом пролазе без твога
живог лика у очима, али са тобом у нашим мислима и срцима, где ћеш
бити док буде нас

БРАНИСЛАВЕ ЛАЛИЋУ

Ми још не умемо да живимо без тебе. Не постоји време које ће
ублажити бол и празнину коју си оставио. Сваки помен твог имена боли
нас све више, свуда те видимо, чујемо али тебе нема. Недостајеш
много. Налазим те у свакој успомени, у сваком дану који пролази, у
свакој сузи која потече. Недостају твоја родитељска љубав, твоја реч,
благост и доброта. Лако је било тебе волети и с тобом се радовати,
али је много тешко без тебе живети. Божји је био благослов имати
таквог супруга, оца, деду и прадеду који нам је пружао мир, снагу,
доброту, срећу, љубав, безбедност и сигурност.

Вечно ћеш живети кроз наше успомене: супруга Меланија, ћерке Десанка и Радосавка, унука
Јасмина и Габи и праунука Карина.

Почивај у миру!

Пре годину дана,
19. јануара, уснула је
у Господу наша драга

МАРА ДАНИЛОВ
ЋИРИН

из Чанада

Великим срцем,
племенитом душом и
часним животом заслу-
жила си вечно сећање.

Са поносом и љу-
бављу чувамо успоме-
ну на тебе, твоје речи
и дела: супруг Радован, син Радоја, ћерка
Сунчица и унука Александра.

Бескрајно смо туж-
ни, што нас је пре
годину дана напусти-
ла наша драга тетка

МАРА ДАНИЛОВ
ЋИРИН

из Чанада

Тешко је прихва-
тити истину да те не-
ма драга наша Ајка.
Време није лек, већ
неми сведок наше
туге и жалости што
ниси са нама.

Никада те нећемо заборавити: синовица
Радојка, супруг Александар и мали Божидар
из Чанада.

Пролази најтужнија
година дана од када је
преминуо наш драги

СТАНИСЛАВ ВУЈИЋ
родом из Фења

Како да савладамо
бол и сузе, јер сећања
раздиру душу? Научио
си нас свему у животу,
само нас ниси научио
како да преболимо
ову бол. Имамо те
свуда и у сваком тре-
нутку си са нама у мислима. Немамо те само
тамо где нам највише недостајеш – у животу.
У нашим срцима остају заувек успомена и
дивна сећања на твоју љубав, доброту и пле-
менитост.

Увек у мислима са тобом: супруга
Валентина, ћерке Силвана и Делија, зетови
Штефан и Алекс и најдражи унук Матеј Марко.

Још једна година
без тебе. Загрлићемо
те сећањем и пољу-
бити сузама

СТАНИСЛАВ ВУЈИЋ
родом из Фења

Остала су сећања
на изузетног човека,
ретких моралних и
људских квалитета.
Време не може избри-
сати љубав, поштова-
ње и захвалност за
све што је било тако лепо у животу са то-
бом. Свакодневно се боримо с болом и ус-
поменама. Непрестано навиру мисли, слике,
сећања, па бол у души. Тугу време не лечи,
љубав смрт не прекида.

Никада те нећемо заборавити: многоброј-
на родбина и пријатељи.

ЧИТУЉЕ
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ЧИТУЉЕ

19. јануар 2001. го-
дине, тужан и жало-
стан дан, када је пре-
минуо наш драги си-
новац

ОЛИВЕР ПОПОВ
из Дете

Заувек ожалошћени
ујак Душан, ујна Јован-
ка и сестрица Анђелка
са породицом.

Вечна ти слава и
успомена и да ти је
лака црна земља!

Тужно сећање на
дан 10. јануар 2015.
године када је преми-
нула наша мила и не-
прежаљена сестра

МАЦА ПОПОВ
из Дете

Са болом и тугом,
ожалошћена браћа Ду-
шан и Милан, снаја
Јованка и синовица
Анђелка са породицом.

Тужно и болно се-
ћање на дан 12. јану-
ар 2002. године, када
је преминуо наш дра-
ги, вољени и непрежа-
љени син

РАДА ПАНТИН
из Дете

За тобом тугује ожа-
лошћени отац Милан,
син Радиша, снаја Али-
на, супруга Моника и
ташта Мици, који су те
волели и поштовали. Заувек ћемо носити у
нашој души и срцима твој драги лик. Молимо
се Богу да прими твоју душу. Лака ти црна
земља!

12. јануар 2002.
године, тужан дан и
болан остаће заувек у
нашим срцима и души
када је преминуо наш
драги и непрежаљени
синовац

РАДА ПАНТИН
из Дете

Успомену на тебе чу-
ваћемо: стриц Душа,
стрина Јованка и се-
стрица Анђелка са по-
родицом.

Вечна ти слава и успомена!

Тужно и болно се-
ћање. Пре 10 година
је преминула наша
драга супруга, мама и
мајка, која се пре-
селила поред свог
вољеног сина Раде

ВЛАДИСЛАВА
ПАНТИН
из Дете

Време не може из-
брисати бол и тугу,
љубав и лепе успоме-
не. Заувек ћеш бити у срцима незаборавље-
на: супруг Милан, унук Радиша, снаја Алина
и снаја Моника. Нека ти је лака црна земља!

Седам тужних годи-
на живимо без драгог
родитеља

ВЛАДЕ ДРАГАЧКОГ
из Српског
Семартона

Увек си био ту да
пружиш руку кад за-
треба и у добру и у
злу. Нећемо те никада
заборавити, заувек ће-
мо те носити у нашим
срцима и сећати те се
као неког који је носио са собом увек осмех,
доброту, племенитост и несебичност којом
си пленио све око себе. Имао је златно срце.
Његова доброта и родитељска љубав обеле-
жиле су наш живот, преселиле се у сећање и
ту заувек остају. Увек у мислима са тобом:
ћерка Живана и унука Кристина са породицом.






