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ВЕСТИ
ПРОСЛАВЕ САВИНДАНА

ВЕЧЕ ВАЛЦЕРА ИНКАНТО
КВАРТЕТА

У ВЕЛИКОМ СЕМИКЛУШУ
Савез Срба у Румунији и Месна организација ССР В. Семиклуш организују Светосавску прославу и бал у Градском дому
културе, 29. јануара, с почетком у 18 часова.
Учествују: КУД „Плави делија“ Велики Сенпетар, КУД „Извор“ Саравола, КУД „Сава
Илин“, Варјаш, Тамбурашки оркестар „Млади
чанадски тамбураши“, Тамбурашки оркестар
„Батини бећари“, Велики Семиклуш, КУД
„Свети Сава“ Велики Семиклуш. Следи
Светосавски бал у ресторану „Малвина“.
Резервације за представу у Градском дому
културе и за Светосавски бал у ресторану
„Малвина“ сваког радног дана од 12.01.2016
– до 27.01.2016, између 9.00-16.00 ч. на
телефоне: 0256-372708 и 0722-535345 Љ.С.

На Богојављење у уторак, 19. јануара у
Мултифункционалној сали Жупанијског савета музички састав Incanto Quartetto одржао
је концерт под називом „Вече валцера“.
Нада Петров виолинисткиња, концерт мајстор и члан овог квартета је уз своје колеге
очарала публику виртуозним извођењем
омиљених валцера.
Водитељ вечери био је Кристијан Рудик,
а атмосфери су допринели и балетски пар
Алин Раду и Алина Михај. Љ.П.С.

У СТАРОЈ МОЛДАВИ
Савез Срба у Румунији и МО ССР Стара
Молдава организују Светосавску прославу и
бал у Дому културе, у Старој Молдави, у суботу, 30. јануара, с почетком у 18 часова.
Учествују: КУД „Соко“ Соколовац, КУД
Белобрешка, КУД „Свети Никола“ Радимна,
Клисурски тамбураши, КУД Пожежена, КУД
„Стенка“ Љупкова, КУД „Дунав“ Свиница,
КУД „Вукомир Видић Уча“, Кусић, Бела
Црква, КУД Стара Молдава.
Након приредбе следи
Светосавски бал. Љ.С.
У РЕШИЦИ
Савез Срба у Румунији и МО ССР у Решици организују 30. јануара у Решици, с
почетком у 17 часова у Сали Лира Светосавску приредбу.
Учествују: Мешовити хор Српске православне саборне темишварске цркве, АКУД
„Младост“, КУД „Круна“ Семартон, играчи и
тамбураши са хармоникашом Миодрагом
Грубачким, КУД „Свети Никола“ Дињаш, КУД
“Свети Ђорђе”, Станчево, Ансамбл „Брзава“
Решица, хармоникаш Марко Браила и
оркестар „Браћа Милош“. Љ.С.
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САСТАНАК У ДЕПАРТМАНУ
ЗА МЕЂУЕТНИЧКЕ ОДНОСЕ
У Букурешту се 15. јануара потпредседник
Савеза Срба у Румунији, Борислав Велимировић, састао са државним секретаром
Аметом Аледином.
Састанку, у седишту Департмана за међуетничке односе, присуствовале су и саветник државног секретара Родика Прекупецу и
Кармен Стамате, шеф финансијског сектора
Департмана. На састанку је Велимировић
нагласио добру сарадњу са ДМО и подршку
коју Румунија пружа у очувању културног
идентитета наше мањине.
Амет Аледин је овом приликом упутио
позив Амбасади Србије да би представници,
који се у Србији баве питањем мањина,
посетили Румунију.
Ове седмице предвиђа се и састанак са
представницима румунског Министарства
просвете. Састанци долазе, каже Борислав
Велимировић, у контексту процеса прикључивања Србије Европској унији и имају за
циљ информисање о начину решавања
проблема током интеграције. Љ.П.С.

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, Славомир Гвозденовић

КО БИ РЕКО

НЕ РАСТЕ СРЦЕ У БУНДАМА
Пише:
Љубинка
Перинац
Станков

Јакне су закопчане око стабала, а на њима је прикачена и порука
написана на белом папиру: „Ако ти је потребна, за тебе је“ или
„Ако ти је хладно, узми ову јакну, биће ти топлије“, или „Хвала
што си прихватио мој поклон. Желим ти све најбоље!“

Строги центар је почишћен, није да није,
али делимично, тако да је цео плочник
шеталишта прошаран леденим острвцима
које пролазници заобилазе у ширем или
ужем луку.
Група средовечних жена у бундама излази
из једне фенси
кафанице и за
њима се чује
шкрипа клинштикала. Уопште
ми није јасно како
ове даме све 50+,
онако натоварене,
и накинђурене
одржавају
равнотежу по овом
леду и кијамету.
Мој пас повлачи
узицу и режи.
(Алергија на бунде
нам јe породична
бољка).
Прелазимо на
другу страну, где је цео дрворед обучен.
Буквално. Свако је дрво обгрљено по једном
зимском јакном.
Инспирисани иницијативом младих Бугара,
десетина Темишвараца је на овакав начин
решила да своје старе, још увек
употребљиве, јакне и капуте поклоне
бескућницима. Јакне су закопчане око
стабала, а на њима је прикачена и порука
написана на белом папиру: „Ако ти је
потребна, за тебе је“ или „Ако ти је хладно,
узми ову јакну, биће ти топлије“, или „Хвала
што си прихватио мој поклон. Желим ти све
најбоље!“
- Кад отварају ноћно свратиште на
Бранковјану?, пита жена у зеленом џемперу

док премешта кесу пуну лекова из једне
руке у другу да би обукла јакну са дрвета.
- Мислим да у седам, каже старији човек
изразито плавих очију који је управо
закопчавао црни капут.
- Узми и ону дебљу за Ану, да јој
понесемо
вечерас.
Пратим
погледом ово
двоје који се
удаљавају у
јакнама скинутим
са дрвета док ми
пас нервозно
трза узицу у
правцу намћоркараконџула.
- Докле ћемо
ово ђубре да
гледамо? Ругло!
Која смо ти ми
Европа? Срамота.
Улични чистач
их није ни погледао, само је преместио
уснама цигару и стегао је зубима, јер му
руке нису биле слободне. Узимао је јакне
са дрвореда. Једну по једну трпао у колица
и снажно притискао лопатом. И даље је
ћутао. Скинуо је дебеле радничке рукавице
и протрљао промрзле прсте. Дубоко је
удахнуо дим, шмрцнуо и пустио из уста
велики колут паре и дима. Затим се
окретно, официрски, окренуо и бацио опушак
у правцу крзнених „хуманисткиња“.
- Ехееее, не расте срце у бундама.
Хладно je вече закопчавало још хладнију
ноћ. Преко беде и сјаја Темишвара, преко
наших врлина и мана, падао је чисти бели
снег.
br. 1352/ 22.01.2016.
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Да ли је могуће савезништво с Русијом
по израелском рецепту
О односима Србије и Русије овде се
обично говори као о братским и
пријатељским, заснованим на чврстим
историјским, културним и духовним везама.
Та прича о узајамној наклоности два народа
заједничког корена, језика и религије уденута
је и у својеврстан клише о „браћи
Словенима”, о Србима и Русима, „којих има
300 милиона”…
А да ли је могуће одмаћи се од тог
традиционалног „обрасца” и с Русијом
градити другачији однос?
Тако је Санда Рашковић-Ивић,
председница ДСС-а, изјавила да се њена
партија и Двери залажу да „оно што је
Израел за САД, Србија буде за Русију”.
Две земље које је поменула као узор за
српско-руске односе гаје специфично
савезништво. Израел, као мања и слабија
држава, логично је, објашњавају упућени, под
америчким утицајем, а с друге стране, она
преко свог лобија у Америци успева да
контролише спољнополитичке потезе
Вашингтона, због чега је повремено
долазило и до тешкоћа, кад је амерички
естаблишмент покушавао да повуче потезе
који нису одговарали другој страни.
Владимир Трапара, из Института за
међународну политику и привреду, сматра,
међутим, да је такво српско-руско
савезништво мало реално, јер Руси нису
заинтересовани да буду савезници с нама
на том нивоу. „Али, да хоће да нам буду
партнери и да хоће да нам помогну око
националних интереса, то стоји. Подручје
Балкана није од првенственог стратешког
значаја за њих. Оно је већ, у највећој мери,
део западне сфере утицаја, тако да Русија,
и да хоће, не може у знатној мери да се
овде меша. На крају, она не би ни хтела да
се уплиће у нека отворена питања која ми
имамо, у могућност да се обнови некакав
балкански сукоб, па да због тога буде
увучена у нове проблеме са Западом”, каже
Трапара, примећујући и да се у последње
време више говори о рационалном односу
према Русији, који је одувек и постојао.
„Наш однос према Русији све време је
стандардно заснован на пријатељству и
братству, али и на јасним интересима које
имамо у сарадњи с Русијом. Конкретно,
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кључни национални интерес за који је нама
потребна руска подршка јесте питање
Косова и Републике Српске, а Русија нам и
те како помаже у одбрани Дејтонског
споразума и његових тековина”, истиче он.
Сличног мишљења је и Драгомир
Анђелковић, политички аналитичар, који
такође сматра да је Русија спремна да нам
помогне у вези са Косовом и РС, али и да
нам отвори тржиште. „То су реални односи и
те односе треба додатно унапређивати, тако
што бисмо ми више радили на економској
компатибилности”, подвлачи и додаје да су
„неки велики искораци ван тога немогући”.
Анђелковић мисли да је став ДСС-а
неостварив из два разлога: ми смо са свих
страна опкољени чланицама ЕУ, изоловани у
односу на Русију, континентално заробљени,
а Русија ипак приоритетно гледа на
окупљање постсовјетског простора. „Зато је
много боље да реално водимо политику, да
не правимо ни Русима проблеме, да они
нама помогну колико могу, а да се ми ни по
коју цену не окренемо против Русије, да,
рецимо, заведемо санкције и уђемо у НАТО.
То су границе које не смемо да пређемо, па
макар и по цену евроинтеграција.”
Уз оцену да смо једно време
запостављали Русију, с којом дуго није
потписан уговор о стратешком партнерству,
наглашава да је политика садашње власти
према Русији „добра и реална”.
Али, Дмитриј Рогозин, руски вицепремијер,
поручио је Србији да треба да буде опрезна
у хармонизацији своје спољне политике с ЕУ.
Наш проблем је следећи: ми не можемо
да будемо политички и економски блиски
Русији у мери у којој би то желео српски
народ. На другој страни, упркос свим
жртвама које смо спремни да поднесемо да
бисмо били део европског запада, велике
силе које окупљају европске земље, у
протеклих 200 година, углавном нас нису
желеле, каже Чедомир Антић, председник
Напредног клуба.
„Између те „немогућности” и тог
„нежељења” тешко је дефинисати успешну
или чак подношљиву политику која би народ
макар оставила равнодушним”, закључује
Антић.
Биљана Чпајак

ШТА ШТАМПА ШТАМПА
Несвакидашњи календар
Управа за
културу
жупаније Тимиш
је одштампала
календар са
темишварским
зградама које
се налазе у
очајном стању.
На овај начин
Управа жели да скрене пажњу на изглед престонице Баната.
Темишвар има отприлике 14.000 историјских грађевина, а многе
од њих је нагризао зуб времена. „Календар је осмислила
Општина Темишвар и врло је добро примљен од стране
суграђана. Нисмо хтели да направимо било какав календар, већ
да упозоримо да се у овом погледу нешто треба урадити“,
изјавио је Сорин Предеску, директор Управе за културу.

Узбуна у тимишкој жупанији
У ноћи између петка и
суботе, негде око 1:45
часова, шездесет
имиграната су илегално
ушли из Србије у
Румунију, код граничног
прелаза Лунга. Сви
имигранти су мушкарци
између 20 и 40 година
старости, а потичу из
Пакистана, Авганистана,
Ирака, Сомалије и Марока. Тренутно су смештени у једној
згради где имају све услове за пристојан свакодневни живот,
али под будним оком жандармерије, како би се избегли могући
инциденти са локалним становништвом. Шта ће са њима даље
бити, одлучиће заједно српске и румунске власти.

Нестају радна места
Међународни економски
форум прогнозира да ће у
блиској будућности „нестати“
око 7 милиона радних места,
која ће преузети роботи.
Изгледа да ће модерна

технологија више погодити
лепши пол, пошто ће машине
бити коришћене превасходно
у административном сектору,
углавном резервисаном
женама.

Превео и приредио: Горан Мишковић

ВРЕМЕПЛОВ

Предавање
Професор Никола
Гавриловић ће одржати
29. новембра, ове
године, предавање на
Темишварском
универзитету на тему:
„Сујеверје и наука“.
18. новембар 1947.

Кикинђани
у Ченеју
КУД „Гусле“ из
Кикинде приредило је у
месном Дому културе
дивну представу која је
одушевила бројне
гледаоце. Наступили су
хор, темишварски
оркестар, соло певачи и
играчка група.
24. децембар 1976.

Отварање
изложбе
У суботу 9. новембра
у Владичанском двору у
Темишвару отвара се
изложба „Уметничко
благо Срба у Румунији“.
Изложбу ће отворити
Њ.п. владика Сава
Вуковић.
8. новембар 1991.
br. 1352/ 22.01.2016.
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ИНТЕРВЈУ
др Миодраг ПОПОВ,
архитекта

Лична карта:
Датум и место рођења:
7. април 1986, Темишвар
Образовање:
Факултет архитектуре при темишварској
Политехници (2011)
Докторат из Цивилне инжењерије (2015)
Ради као асистент на Факултету
архитектуре (Политехника) у Темишвару
Брачно стање: ожењен
Хоби: хорско певање, шах, пливање,
историја, наука

ОД СКИЦЕ ДО СТВАРНОСТИ
• Све што је у развијеним земљама пракса, код нас је теорија, а од скице до
стварности пут је дуг и испрескакан. Постоје два главна разлога слабог
квалитета грађевинског фонда. У великој већини случајева све почиње пројектом.
Ту архитекте имају велику улогу, али то наше друштво теже прихвата и
углавном услуге једног архитекте прескаче или одбија. У најбољем случају
друштво прихвата архитекту као функционера који му је потребан да ауторизује
један пројекат. У тренутку када је пројекат добио дозволу, његова услуга више
није потребна. То је једна од највећих грешака у грађевини, јер доводи до лоше
координације када почне градња, а човек не схвата да скица на папиру утиче на
цео живот те зграде, а не само на радове док постоји градилиште •

• Ваш животни избор је архитектура, а
једна од Ваших квалификација јесте
соларна и еколошка архитектура. О чему
се ради?
Соларна архитектура је нов појам за наше
просторе, која се већ неколико десетина
година примењује и развија на Западу. То је
архитектура која мора да буде одговорна за
начин на који људи троше енергију и
ресурсе. Цела идеја је да данас зграде
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економичније троше ресурсе, а људске
активности у грађевинском сектору да се
смање да бисмо очували ту сензибилну
равнотежу наше планете.
• Где је ту улога екологије?
Екологија је тренд који је у темељима ове
нове архитектуре. Почев од седамдесетих,
осамдесетих година прошлог века,
грађевински сектор, као највећи потрошач

ИНТЕРВЈУ
енергије, почео је да се опредељује за
еколошке визије. Рационализација ресурса
доводи до смањења отпада. То је генерални
принцип који се примењује у целом свету, па
и у архитектури. Радимо на томе да
осигурамо што бољи наш унутрашњи
комфор, али без велике потрошње енергије.
Тако се објашњава соларна архитектура.
Соларна енергија је неограничена и
треба се искористити да остваримо
бар један део жељеног комфора.
• Све ово јако лепо звучи, али је
нажалост, бар за наше просторе,
дуг пут од теорије до праксе,
а летимичан поглед на
околину довољан је за
архитектонско згражавање и
у граду и на селу данас. Шта
је то што треба да се уради
да се скица испоштује и да
постане стварност, а да
генерални архитектонски
фонд прездрави?
Тако је. Све што је у
развијеним земљама пракса, код
нас је теорија, а од скице до
стварности пут је дуг и
испрескакан. Постоје два главна
разлога слабог квалитета
грађевинског фонда. У великој
већини случајева све почиње
пројектом. Ту архитекте имају
велику улогу, али то наше друштво
теже прихвата и углавном услуге
једног архитекте прескаче или
одбија. У најбољем случају друштво
прихвата архитекту као функционера
који му је потребан да ауторизује
један пројекат. У тренутку када је
пројекат добио дозволу, његова
услуга више није потребна. То
је једна од највећих грешака у
грађевини, јер доводи до лоше
координације када почне

градња, а човек не схвата да скица на
папиру утиче на цео живот те зграде, а не
само на радове док постоји градилиште.
Уобичајено је код нас да се и планови у
пракси не поштују, а остваривање таквог
пројекта, можете сами закључити какве ће
последице имати. Финансије су ту јако
битне. Та целокупна летаргија нових зграда
навела је архитекте, и из финансијских
разлога, да се концентришу само на
тренутак ауторизовања пројеката, а
после их уопште не видиш на
градилишту. Резултати тога видљиви
су свуда по граду, и не само по
граду. Зачарани круг је следећи
- архитекте су због свега овога
незадовољни друштвом, а
друштво не разуме архитекте и
њихову улогу.
• Однедавно сте и доктор
наука и почели сте рад са
студентима, односно радите
као асистент на Факултету
архитектуре у оквиру
темишварске Политехнике. Како
млади доживљавају све ове
промене у бранши?
Млади су веома отворени према
свему новоме што доноси савремени
тренутак. Спремни су и повезани, а
информације и догађаје прате, тако
да су у току дешавања. Наши
студенти посећују бијенале
архитектуре у Венецији сваке две
године, иду на излете где могу да виде
шта се ради у иностранству.
Политехника заиста брине о томе да
ниво наставе очува високе стандарде.
Проблем настаје после окончања студија
када та теорија треба да се примени, а
пракса уме да буде мање идеална. На
томе још има доста да се ради.
• Докторирали сте у области
цивилног грађевинарства. То је
br. 1352/ 22.01.2016.
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паралелна дисциплина?
Хтео сам да имам увид и у перспективу
наших сарадника. Данас није архитекта увек
главна виолина, него се улоге деле на
цивилног инжењера, инжењера који се бави
инсталацијама и тако даље. Расподела рада
у савременом свету предвиђа мноштво
дисциплина и јако је важна сарадња.
• Млад сте
човек,
професионално
и породично
успешан, а
налазите
времена и за
друштвени
живот. Члан сте
Хора Српске
саборне цркве у
Темишвару. Како
је дошло до тога
да се
определите за
хорску музику?
Ништа није
дошло наметнуто,
нити сам ја много
размишљао о
томе. Дошло је то
некако природно.
Сви моји чланови
породице, и мама
и тата и брат, су
чланови овог
хора, а мене су
још као дете, кад
је требало негде
да се наступи,
водили са собом.
Уз духовну музику сам одрастао и уз
залагање професора Јоце Бугарског успео
сам и ја да певам и да постанем редовни
члан Хора Саборне цркве. Има већ 15
година од када је хорско певање наша
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породична навика, и активност. Искрен да
будем, чак и немамо другу заједничку
активност у времену када свако гледа своју
каријеру и време нам је ограничено. А и
лепо нам је дружење са свим драгим
људима у Хору Саборне цркве.
• Толико сте тога постигли, а тек су
Вам 29 година.
Где видите себе
за десет
година?
Бог ме
благословио
супругом која
тачно разуме
моје животне
циљеве и велика
ми је подршка у
свему. Исто тако
имам подршку и
од осталих
чланова
породице.
Наравно, и они
су мени на првом
месту, али
намеравам и
професионално
да наставим све
активности
којима се данас
бавим. Живот је
комплексан, не
постављам себи
тачне циљеве,
јер то реално не
зависи само од
мене.
Професионално
очекујем време када ће теорија и код нас да
постане пракса. Мислим да је друштво
спремно за то.
Љ.П.С.

НАША ТЕМА

ДЕЦА И БАТИНЕ
Психолози ће рећи да је насиље над децом недопустиво у било каквом облику,
али за просечног балканског родитеља неиспољавање физичког ауторитета
представља слабост и уступак потенцијалној дечијој размажености и
безобразлуку
Румунска јавност је пре неколико дана
била потресена случајем породице
Боднариу, којој је норвешка држава,
посредством институције за заштиту деце
(„Барневернет“), узела сво петоро малишана.
Иако штампа није успела да јасно прикаже
шта се стварно
догодило и да ли су
супружници
Боднариу уистину
физички
малтретирали
сопствену децу,
јавност се поделила
на оне који
подржавају
родитеље и оне који
дају за право
норвешком систему,
говорећи да је било
каква врста насиља
над децом
недопустива и
кажњива.
РАЗЛИКЕ У
МЕНТАЛИТЕТУ
Иако су потомци
сурових средњовековних ратника и освајача,
за данашње Скандинавце, најчистокрвније
нордијце европског порекла, може се
слободно рећи да су Викинзи под
социјалном анестезијом. Норвежани,
Швеђани и Данци су доживели занимљив
преображај у врло питоме, мирољубиве и
неконфликтуалне личности, а тако се опходе
и према сопственој деци. У скандинавским
државама скоро нико не туче властиту децу
и на сваки преступ у том смислу се гледа
са потпуним згражавањем. Организације
попут „Барневернет“ су врло активне и
ефикасне, па се зато сматра да понекад и
прекораче атрибуте и овлашћења. Сходно
томе, у Норвешкој се значајан број породица
суди са дотичном установом због

прекомерног интервенционизма. Да ли се то
десило и у случају породице Боднариу, која
припада пентикосталној (неопротестантској)
цркви, или су окривљени супружници
стварно испољавали агресивно понашање
према сопственој деци?
У Румунији су,
пак, многи верници,
и не само они,
изразили
солидарност са
породицом Боднариу,
која је остала без
петоро деце.
Наравно, то ником
не би одговарало.
Но, очигледно је да
се на однос према
васпитању и одгоју
деце гледа сасвим
другачије у
Скандинавији и на
Балкану. Иако
географски не
припада у целини
балканском
полуострву, Румунија
је, судећи по
менталитету већине становништва, врло
комотно ушушкана у све оно што се
подразумева под појмом балканизма.
БАТИНА КАО ВАСПИТНА ЈЕДИНИЦА
Не тако давно, на „васпитне“ батине и
физичке корекције се у нашим крајевима
гледало благонаклоно, а често и са
прећутним одобравањем. „Батина је из раја
изашла“, зна да каже народ, а тај обичај
није изумро ни у данашње време. Многа
деца и даље стрепе да ће добити „по туру“
или „по лабрњи“ ако разбију прозор, добију
малу оцену, говоре непристојно, буду
непослушна или не ураде оно што им је
речено. Да се не лажемо, до краја `80-их
година, па чак и касније, наставници и
br. 1352/ 22.01.2016.
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родитељи су врло често прибегавали
физичком насиљу не би ли уразумили децу.
Замислите да се било који васпитач у
Западној Европи појави на часу са
уџбеником, дневником, мапом и – штапином
или прутом, као што се то често дешавало у
случају наших учитеља и професора. Неко
се време чак усталио обичај да деца кући и
не помињу батине које су добили у школи,
јер су „сигурно нешто урадили“, те су
заслужено били кажњени. Ревноснији
родитељи би чак и допунски измлатили
децу ако би чули да су у школи „добили по
туру“. Све је функционисало по принципу

„кад се то полиција распитивала за доброг и
поштеног човека?“ Чим те овлашћено лице
ударило песницом или шаком, значи да је
твоја кривица очигледна и да о томе нема
шта да се расправља.
Из личног искуства могу да препричам
две трауматичне сцене из школских дана у
другој половини ‘80-их година. Директор је
једном приликом пред општим збором у
дворишту претукао два ученика десетог
разреда, који су покушали да илегално
побегну у Југославију. Прво их је назвао
издајницима и олошем, а касније насрнуо на
њих шакама, песницама и ногама. У другој
ситуацији је изнервирани наставник ударио
на ходнику једног ученика свежњем кључева
по глави, разбивши је. Пред призором који
би данас привукао телевизије и закључио се
највероватније искључењем из наставе,
професор је послао ученика на бунар да се
опере, констатујући да „има меку главу, као
штене“.
Према томе, традиција батињања је врло
дубоко укорењена на Балкану, без обзира
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да ли говоримо о Румунији, Бугарској,
Србији, Босни или Македонији. Већина
родитеља једноставно сматра да покоја
„ћушка“ или „чврга“ не могу нашкодити, већ
насупрот, помажу при васпитању.
ИМА ЛИ РЕШЕЊА?
Извесно је да постоје људи изнервирани
претеривањем и политичком коректношћу
институција које се баве заштитом деце од
насиља. Они кажу да је понекад немогуће
изаћи на крај са безобразлуком и
несташлуком малишана, те се одређене
физичке „корекције“ намећу саме од себе.
Које су, међутим,
границе
„толерисаног“
насиља? Две шаке
по туру, повлачење
за уши, пацке? У
Скандинавији је чак
и то незамисливо.
Али ми не живимо у
Скандинавији, рећи
ће неки. Да ли су
наша деца
необузданија и више
дивља, те се без
батина не могу
смирити и контролисати? Психолози ће рећи
да је насиље над децом недопустиво у било
каквом облику, али за просечног балканског
родитеља неиспољавање физичког
ауторитета представља слабост и уступак
потенцијалној дечијој размажености и
безобразлуку.
Овај несрећни случај само доказује
колико су људи и менталитети различити.
Многима је тешко да се прилагоде новим
срединама у којима живе и раде, тако да
понекад дође то немилих или трагичних
ситуација. Да ли је брачни пар Боднариу
стварно злостављао сопствену децу? Да ли
је реакција норвешких институција
претерана? Да ли су људи који се јавно
солидаришу са оштећеном породицом
стварно разумели о чему се ради? Како на
најадекватнији начин заштитити угрожену
децу? Све су то питања на која, бојимо се,
нећемо врло брзо добити задовољавајуће
одговоре.
Горан Мракић

ДОГАЂАЈ

СРПСКА НОВА ГОДИНА
Сходно већ устаљеној традицији, Срби су прошле недеље, у ноћи од среде према
четвртку, прославили прелаз у јулијанску Нову годину. Тако је било дуж Баната и
Поморишја, од Дунава до Мориша. Обележавање „Српске“ нове године је врло популарно
међу Србима у Румунији, али и међу њиховим румунским и другим пријатељима, који не
пропуштају прилику да се провеселе уз акорде српске народне музике. Где се ове
године све славило? Кренимо редом:
У Лојду
Прослава Нове године по
јулијанском календару одржана је и ове године у ресторану Лојд. У најотменијем
локалу у центру престонице
Баната било је пуно угледних гостију, које је дочекао
Јавор Радованковић, а међу
присутнима су били и конзул
Републике Србије у граду на
Бегеју, Ирена Радојичић,
саветник Управе за сарадњу
са дијаспором и Србима у
региону Министарства спољних послова Србије, Ђорђе
Алексић, председник Савеза Срба у Румунији, Огњан Крстић, посланик ССР у Румунском
парламенту Славомир Гвозденовић и други. Припремљена је традиционална богата
празнична трпеза за све госте, сачињена од бројних српских кулинарских специјалитета, а
за добро расположење потрудили су се извођачи српског народног мелоса из матичне
Србије и Румуније: Јасна Ђокић, Мирјана Јовичин, Миодраг Мики Станојев, Рада Радослав
и трубачки оркестар „Црна мачка, бели мачак“.
У Трио Евентсу
У ресторану Трио Евентс
у Ђироку, покрај Темишвара,
приређен је незабораван
дочек који је организовао
Владимир Крњачки. Поред
многобројних српских,
кулинарских специјалитета,
гости су се веселили у
празничној атмосфери за
коју се побринуо оркестар
„Тигрови“ Борка
Радивојевића, а госте су
целу ноћ забављали српски
естрадни певачи Дарко
Лазић и Оливера Цокић.
br. 1352/ 22.01.2016.
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ДОГАЂАЈ
У Атуу
Препуно, весело и
незаборавно било је и ове
године приликом дочека
Српске нове године у кафићу
„Ату паб“. За све госте који
су желели да заједно са
пријатељима проведу још
једну луду ноћ и присуствују
новогодишњем слављу припремљена је богата трпеза, а
српске народне и забавне
хитове пуштао је ди џеј Меги.
Срби и њихови пријатељи
Румуни забављали су се и
веселили, а коло се играло
до зоре.
У ресторану „Југославија“
Малобројно али одабрано
друштво је у ресторану
„Југославија“, у
темишварском кварту
Лаховари, дочекало нову
годину уз веселе акорде
кикиндских тамбураша, који
иначе често гостују у
Румунији, а у граду на
Бегеју поготово. На овој
локацији тамбураши
наступају скоро сваког
петка, тако да су гости
локала били у свом
елементу.

У Аурори
У организацији Владе Мишића
Срби Темишварци са својим
познаницима и пријатељима
Румунима и другим љубитељима
српске народне игре и песме,
испратили су стару и дочекали
нову годину по Јулијанском
календару у ресторану „Аурора“.
Свирао је и госте увесељавао
чувени оркестар „Слатки грех“ из
Србије. Новогодишње честитке
присутнима је упутио генерални
конзул Републике Србије у
Темишвару Лазар Манојловић.
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ДОГАЂАЈ
У Бабилону
У темишварском
„Бабилон“ денс клубу, близу
Студентског града, Српску
нову годину је дочекало
доста младог света, што
Срба, што Румуна. Ди џеј
Лала са Радио Банат-Линка
је загрејао атмосферу
пуштајући све музичке
жанрове, а посебан гост
празничне вечери у
„Бабилону“ био је
прошлогодишњи учесник
такмичења „Звезде Гранда“, Мариан Тирви уз пратњу клавијатуристе Синише Кутлачића,
који је освојио присутне својом интерпретацијом песама које су популарне код данашње
омладине. Забава је била у духу дотичног места, где се иначе сваке седмице организују
српске вечери.
У Араду, ресторан
„Хелен“
Око 180 арадских Срба,
сходно информацијама
професора Симе Жаркова,
окупило се у ресторану
„Хелен“, да уз њихове
познанике и пријатеље из
Наћфале, Фенлака, Улбеча
и Темишвара прославе
прелаз у Нову 2016. Госте
је забављао Ритам Бенд из
Србије, а о прослави су
детаљно писале и арадске
новине.
У Араду, ресторан „Ласер“
Један део Арађана и
Арадгајчана одлучио је да
дочека Нову годину у
ресторану „Ласер“, где су,
како нам јавља
потпредседник Месне
организације Савеза Срба у
Румунији, Миливој Силашки,
наступили вокални солисти
Лепа Лана и Гера из
Кикинде, као и румунска
певачица Дијана Салађа.
Као што се из приложеног
може видети, и Арађани су
у врло ведром и
оптимистичком тону
закорачили у Нову 2016.

Горан Гога Пантин, Горан Мракић
br. 1352/ 22.01.2016.
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ТРАДИЦИЈА

ИЗ ЧЕТВРТОГ ЈЕВАНЂЕЉА
Деветнаестог јануара по новом, шестог, по
старом календару, свуда православни Срби
славе Богојављење. Међутим, оно што се о
Богојављењу догађа у Соколовцу, не дешава
се ни у једном другом месту. Нигде у свету.
И то већ више од две деценије. Сваке зиме,
без обзира на временске прилике, верници
из Соколовца као и из других села
Пољадије и Клисуре окупе се на обали Нере
да заједно са својом браћом из Србије, из
Врачевгаја и околних места, на другој обали,
прославе овај празник. Све је почело
деведесетих, „док је о‘де још служио попа
Васа Лупуловић“, присећају се старији
Соколовчани, па је неко време престајало,
„забранили ови“, да би се касније још
раскошније наставило.
Слично је било и ове године. У
Соколовац, прекривен снегом, стигли смо
око десет часова. Јак мраз није засметао
верницима да у великом броју присуствују
Светој архијерејској литургији коју је служио
Његово преосвештенство, господин Лукијан,
епископ будимски и администратор
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Темишварски. Присуствовали су и Огњан
Крстић, председник ССР, Радован
Стефановић, председник МО ССР, као и
Олгица Гица, председник општине
Соколовац. Преосвећени владика је у ове
крајеве допутовао дан пре, када је, на
Крстовдан, у Белобрешки, рукоположио за
свештеника Шацу Милојевића, а
белобрешчанског пароха, јереја Саву
Станковића, произвео у чин протонамесника.
У Соколовцу је, након богослужења,
освећена и богојављенска водица коју су
верници у флашицама понели својим
домовима.
Уследило је оно што су сви с
нестрпљењем очекивали. Свештенство и
верници су за литијом, око 13 ч., кренули
према Нераљу, како мештани ову реку
називају. Приступио сам колони. Стижемо до
воде. Нераљ набујао, вода хучи.
Модрозелена. Ту је и екипа ронилаца, злу не
требало. Привезују подебљи канап за врбу.
Свет се ускомешао, сви би да буду што
ближе води. Спремно је и озвучење.

ТРАДИЦИЈА
Врачевгајци на другој
обали, а са њима и
владика банатски,
господин Никанор.
Најпре два епископа
поздрављају један
другога, па затим и
вернике. Народ се
довикује, машу једни
другима. Они који се
знају. И они који се не
познају. Браћа,
родбина, пријатељи,
познаници са једне и
друге обале ове реке
разделитељке.
Административна
граница. „Боже мили,
чуда великога!“,
узвикнуо би народни
песник. Да га има. Па
да све ово пренесе и
будућим нараштајима.
Најсигурнијим путем.
Оним, усменим. Да се
памти и помиње. Док нас год буде било.
Овде или..
онде. И овде
и онде.
Писмено,
догађај је већ
забележен у
књизи
стихова
Јављање на
Нери (С.Г.). У
предговору те
књиге
епископ
Лукијан каже:
„Да је такав
догађај био у
време
апостола и
еванђелиста
Јована, нашао би своје место у четвртом
Јеванђељу.“
Уследило је освећење воде и пливање за
крстом. У ледену воду скочило је десетак

момака, а најбржи је
био, као и прошле
године, Немања
Морун из Беле Цркве.
Сликање, снимање,
интервју... Измакнем
се из тог метежа и
удаљим тридесетак
метара. Лево, поред
пута, оволика бела
табла. На њој пише,
двојезично да ће
преко реке бити
изграђен мост, а да
ће радови бити
завршени
31.12.2015.!? Радови
не само да нису
завршени, него нису
ни почели. Поред
табле и неистинитог
натписа стоји
истинити (од крви и
меса),
седамдесетогодишњи
Соколовчанин, Живота Белодедић. Чита
натпис, смеје
се, одмахује
руком и
говори нешто
по чему су
Соколовчани
опет чувени.
Ако моста
и не буде
било, нека
бар на неком
камену буде
уклесано, код
овог места,
име онога
или оних који
су
Богојављење
на Нери
осмислили. То свакако заслужују. Поред
Нераља и Дунава има, фала богу, још увек,
толико здравог камења.
Предраг Деспотовић
br. 1352/ 22.01.2016.
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ПРАВОСЛАВЉЕ
Свети Николај Српски

НЕБЕСНА ЛИТУРГИЈА
1. Хaj, штa сe oнo чyje из дaљинe:
Дaл сy вjeтри, дaл сy вихoрoви,
Ил жyмoрe гoрe jaвoрoвe,
Ил сa зeмљoм трaвa рaзгoвaрa,
Ил пjeвajy нa нeбeси звjeздe?
2. Нит сy вjeтри, нит сy вихoрoви,
Нит жyмoрe гoрe jaвoрoвe,
Нит сa зeмљoм трaвa рaзгoвaрa,
Нит пjeвajy нa нeбeси звjeздe,
Нo слyжи сe свeтa литyргиja
У нeбeснoм цaрствy Христoвoмe.
3. Слyжбy слyжи Joвaн Злaтoyстe
И сa њимe три стoтин влaдикa,
Свe влaдикa зeмних мyчeникa
И три хиљaд чaсних свeштeникa,
Свeштeникa Бoжjих yгoдникa.
Ђaкoнyje ђaкoнe Стeвaнe
И сa њимe свeти Лaврeнтиje.
Свeти Пaвлe читa Пoслaниje,
Свeти Лyкa свeтo Вaнгeлиje,
Kрстe држи цaрe Koнстaнтинe
A рaпидe свeти стрaтилaти
Димитриje и с њим Прoкoпиje,
Гeoргиje и с њим Jeвстaтиje
И oстaли мнoги стрaтилaти.
Oгaњ нoси Oгњeнa Maриja,
Taмjaн пaли Грoмoвник Илиja,
Свeти Врaчи пoмaзyjy мирoм
A Kрститeљ вoдoм пoкрoпљaвa.
Хeрyвими пoje Хeрyвикy
A Цaр слaвe сjeди нa прeстoлy
Лицeм свojим нeбo oсвeтљaвa.
С дeснa мy je свeтa Бoгoмajкa
Oгрнyтa звjeздaнoм пoрфирoм,
Свeти Сaвa жeзaл придржaвa,
A нaрoдa ни брoja сe нe знa,
Вишe гa je нo нa нeбy звjeздa.
Измjeшaни свeци с aнђeлимa
Пa сe нe знa кo je oд кoг љeпши.
4. Kaд сe свeтa литyргиja сврши
Свeтитeљи Христy прилaзили
И прeд њимe пoклoн yчинили,
Нajпoслeдњи свeтитeљy Сaвo
И сa Сaвoм Срби свeтитeљи.
Свeти Сaвo мeтaниje прaви,
Aл сe нe шћe свeтaц дa yспрaви
Вeћ oстaдe нa зeмљи лeжeћи.
Taд прилaзи свeтa Бoгoмajкa
Дa пoдигнe свeтитeљa Сaвy,
Jeр joj Сaвo Хилeндaр пoсвjeти,
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Aл сe Сaвo дижe нa кoљeнa
И дaљe сe дићи нe хoћaшe
Вeћ oстaдe прeд Христoм клeчeћи.
5. Блaги Христoс Сaвy милoвaшe
Oд милoштe вaкo мy збoрaшe:
“Чeдo мoje Нeмaњићy Сaво,
Штo си ми сe тaкo рaстyжиo,
Штo си ми сe тaкo рaсплaкao,
Никaд тaкo ти плaкao ниси,
Ниси тaкo плaкo зa Koсoвoм
Kaд je српскo пoтaмњeлo цaрствo,
Пoтaмњeлo цaрствo и гoспoдствo.
Kaзyj мeни, мoje чeдo дрaгo,
Kaкo стojи сaдa Србaдиja:
Kaкo стojи вjeрa y Србaљa,
Jeсy л` Срби кaнo штo сy били
Или сy сe Сaвo измjeнили,
Пojy ли ми мнoгe литyргиje,
Дижy ли ми мнoгe зaдyжбинe.
Kaнo нeкaд y врeмe Нeмaњe
И синa мy свeтитeљa Саве,
И слaвнoгa Mилyтинa крaљa,
И Стeвaнa милoг ми Дeчaнцa,
И Лaзaрa мoгa мyчeникa
И Mилицe слaвнe Љyбoстињкe,
Aнгeлинe мajкe Kрyшeдoлкe,
И oстaлих цaрa и кнeгињa,
Дa л` сe и сaд тaкo Бoг поштyje,
Дa л` Србиjoм свeтe пjeсмe брyje,
Jeвaнђeљe дa л` сe мoje шири,
Српскa зeмљa дa л` тaмjaнoм мири,
Свeтли ли сe oбрaз y Србинa
Прeд љyдимa и прeд aнђeлимa,
Вeликaши дa л` прaвeднo сyдe,
Бoгaтaши дa ли милoст дjeлe,
Дa л` сyсjeдa сyсjeд oпрaвдaвa,
Дa л` нejaкoг jaки пoдржaвa,
Пoштyje ли млaђи стaриjeгa,
Дa л` дjeвojкe држe дjeвojaштвo,
Дa л` пoпoви пo свeтињи живe,
Kaлyђeри дa л` зa нaрoд клeчe
И дa л` грejy пeштeрe сyзaмa
И зa нaрoд тoплим мoлитвaмa.
Дa ли нaрoд нeдeљy свjeткyje,
Дa л` прaзникoм црквy испyњyje?
Kaзyj мeни, дични свeтитeљy,
Српскoг рoдa дрyги спaситeљy,
Kaквa ти je гoлeмa нeвoљa
Te ти рoниш сyзe низ oбрaзe,
Пjeсмy нeбa плaчeм зaвршaвaш?”
(наставиће се)
Припремио протојереј-ст. др Бранислав Станковић

ПОЛИТИЧКА ХРОНИКА

ИДЕМО ДАЉЕ У... НЕПОЗНАТО
Пише:
Србољуб
Мишковић

Прошла је година од када се Клаус Јоханис налази на челу
државе, али се чини да ни у овој неће испунити нека обећања
дата народу у јесен 2014.

Вративши се са продуженог зимског
распуста из сунчане Флориде (САД) без
велике „помпе“, као што је и отпутовао
преко „велике баре“, председник државе
Клаус Вернер Јоханис се у Палати Котрочењ
најпре састао са премијером „своје владе“
Дачијаном Чолошом. Многе детаље са овог
„другарског“ састанка нисмо сазнали осим
штурих и суопарних „декларација“
портпарола Председништва. Међутим, након
кратког обраћања нацији путем средстава
јавног информисања, можемо закључити да
су се проблеми нагомилали у Влади и да ће
екипа Дачијана Чолоша имати грдне муке да
макар делимично испуни обећања дата не
само народним масама и председнику, већ и
Влади (Савету) ЕУ у Бриселу. Судећи по
речима Клауса Јоханиса, чак и након године
дана владавине, скоро се ништа није
променило или изменило у понашању
политичара, од којих председник очекује да
буду „чистији“ од самих апостола сина
Божијег. Резумирајући критичан став
председника, можемо рећи да је дошло
време (сматра Клаус Јоханис) да
политичари одустану од непотизма,
корупције, личних интереса, злоупотребе
положаја и слично и да сву своју енергију
посвете интересу државе и њених грађана.
“Ко ће коме кад неће свој своме”, каже
народна изрека на коју председник није
рачунао када је у предизборној кампањи, и
после избора, „сањао“ да може успоставити
ред, дисциплину и поштење у политичкој
класи. Са проблемом непотизма сигурни
смо, суочио се и премијер проверавајући, у
кратком року од доласка на чело кабинета,
стање по министарствима, државним
установама, државним великим компанијама
итд. У великом проценту многе добре
плаћене функције, па чак и оне одговорне за
просперитет државе, биле су поверене на
„лепе очи“, што би наш народ рекао,
синовима, ћеркама, зетовима, снајама,

кумовима, пријатељима, рођацима... Битно је
било имати „благослов“ било које Владе,
Парламента или Председништва, па и
врховних законодавних органа, и снагом
личног потписа (и печата, наравно)
поставити тамо где треба своје... Како све
ово спречити вероватно размишља и
председник државе ако и сам није кумовао,
у минулом периоду или док је био
градоначелник Сибиуа, пропаширању ове
заразне болести, која ће у нашој земљи
нестати у тренутку када буде пронађен и
лек против рака. До тада нам нема спаса.
Сигурно је премијер известио председника
државе и о тешкоћама са којима се суочава
велики број својих министара, суочених са
бројним питањима без одговора у свим
доменима. Нестраначка влада технократа не
може и неће моћи за годину дана да
„исправи све криве Дрине“ у нашем друштву,
а лично сумњам да су многи од њих у стању
да примене у пракси стечена знања на
угледним универзитетима широм света.
Једно је постићи саме десетке на
испитима и докторатима, а друго је решити
проблем коректне расподеле пара из
државног буџета, задовољити све категорије
запослених у јавном сектору, поставити на
здраве ноге инфраструктуру у саобраћају са
ниским трошковима итд. Пракса је
немилосрдна у односу на теорију.
Прошла је година од када се Клаус
Јоханис налази на челу државе, али се чини
да ни у овој неће испунити нека обећања
дата народу у јесен 2014. Пре свега измене
и допуне у Уставу Румуније остаће да буду
решене ко зна када.
Ни Парламент са 300 сенатора и
посланика неће угледати светлост дана у
неком закону, а још мање толико хваљена
регионализација државе. Пре би наши
парламентарци изгласали да Румуни возе
левом страном друма, него да им се укину
привилегије.
br. 1352/ 22.01.2016.
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ИЗ АКТИВНОСТИ ССР

УЈЕДИЊЕНИ ЗА ДОБРОБИТ АРАДСКИХ СРБА
У недељу, 17. јануара, у Арад Гају је
одржан ванредни заједнички скуп Месних
организација Савеза Срба у Румунији из
Арада и Арад Гаја.
На иницијативу Драгана Воштинара,
председника Месне организације Савеза
Срба у Арад Гају и потпредседника за
арадску жупанију у договору са
председником Месне организације Савеза
Срба у Румунији из Арада, Миливојем
Силашким, сазван је скуп на коме је
предложено да се Месне организације
Савеза из града на Моришу споје у једну
организацију. Ванредном скупу одазвао се
повећи број чланова, претежно младих, да
би изабрали људе који ће их водити
наредних година у пословима битним за
српску заједницу у овом месту.
Скупу је присуствовао председник Савеза
Срба у Румунији, Огњан Крстић.
Поздрављајући све присутне, изразио је
радост што је поново међу Арађанима,
похваливши богату активност организација и
културно-уметничког друштва „Коло“ из
Арада, а затим је упознао присутне да је
иницијатива око спајања у једну организацију
статутарна. „ССР заступа све Србе, а ради
очувања наших школа, идентитета, културног
наслеђа, морамо да будемо заједно и да
наступамо уједињени“, додао је још
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председник наше кровне организације.
Председник МО ССР у Арад Гају, Драган
Воштинар, је поздравио све присутне и
захвалио им што су се одазвали позиву да
присуствују овом скупу, образложивши значај
спајања у једну организацију која ће бранити
интересе Срба из Арада. Затим су се редом
присутнима обратили и Миливој Силашки,
Божидар Панић и Петар Лолић.
Након разговора, приступило се избору
предлога за јединствену Месну организацију
у Араду и новог руководства. За
председника је био предложен Дарко
Воштинар, за потпредседника Миливој
Силашки, а Владимир Тирсин за секретара.
Предлози су једногласно усвојени, као и
предлози за чланове у оквиру МО ССР Арад
и то Славица Рашка, Андрија Пава и
Николета Драгош.
Дарко Воштинар је, захваљујући
присутнима на указаном поверењу, у свом
првом обраћању рекао да је добро упознат
са радом Месне организације, али и са
жељама заједнице. Обећао је да ће
наставити досадашњим путем, да ће се
трудити да у наредном периоду активност
буде још боља и да ће заједно са осталим
члановима МО покушати да захтеве и жеље
испуни.
Горан Гога Пантин

КУЛТУРА

ДОН ЖУАН ИЗ ЛЕУШИЋА НА ПРЕЛУ
У БАНАТСКОМ КАРАЂОРЂЕВУ
У Банатском Карађорђеву сваке године,
између Светог Стефана и Светог Саве,
традиционално се одржавају
„Карађорђевачка прела“. То је културна
манифестација на којој се организују наступи
фолклора, оркестара, изворних певачких
група, књижевне вечери, позоришне
представе, ликовне изложбе, етно изложбе,
духовне и историјске трибине, стручна
предавања за
земљораднике и друге
активности.
Квалитетом, садржајем,
осећајем за неговање
традиције и чување
прошлости, ова
манифестација
превазилази оквире
локалне средине и
заузима значајно место
на културној мапи
Баната.
Осмо вече
овогодишње културне
манифестације, која је
прославила своје
пунолетство, било је
намењено позоришту. У
Дому културе, 18.
јануара, у вечерњим
сатима, публици у Банатском Карађорђеву
је била приказана позоришна представа
„Дон Жуан из Леушића“, Српског државног
позоришта, аутора Борислава Атанацковића
у режији Марка Аџића.
Сама монодрама је, у ствари, исповест
једног човека из народа, где сав терет
живота носи глумац Марко Аџић у улози
Рајка Рајичевића. Марко Аџић је на
убедљив, али ненаметљив начин приказао
његову филозофију, закључке и судбину. Реч
је о сељаку, који себе сматра баксузом,
човеком без среће са женама, којих је,
узгред буди речено, имао тринаест. Међутим,
он се мири са својом несрећом, не жали се
и не кука. Поред Марка Аџића, главног

актера монодраме, споредне улоге су
тумачили Оливера Јовановић и потписник
ових редова.
Ово је, иначе, треће извођење представе
Српског државног позоришта из Темишвара,
а посебну улогу и овога пута имали су
Божица Илић, Марко Матеовић, Александра
Петров, Нада Петров Мунтеану, Ђура
Станков и Савез Срба у Румунији, кроз

несебичну помоћ, како би ова монодрама
успела да се реализује.
Гостима из Румуније је на крају вечерњег
програма, председница удружења
„Карађорђевачка прела“ Весна Ћук,
захвалила на учешћу и доделила
захвалнице, а празнично вече у Банатском
Карађорђеву увеличали су својим
присуством председник Савеза Срба у
Румунији, Огњан Крстић и Душан Шијан,
начелник Средњобанатског управног округа.
Празнично вече у Банатском Карађорђеву
закључено је у пријатној атмосфери, где су
се гости и домаћини дружили до касно у
ноћ.
Горан Гога Пантин
br. 1352/ 22.01.2016.
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КЛИСУРА И ПОЉАДИЈА

ОКО ИЗА КАМЕРЕ
Првог децембра, МО ССР у Старој
Молдави обележила је Дан државности
Републике Румуније. Уз пасуљ и још које
шта. Обележавање као обележавање, пасуљ
као пасуљ, међутим повод за овај текст је
други, а ...носи и бркове.
Елем, у свакој организацији, сваком
културноуметничком
друштву,
позоришној
дружини,
оркестру,
постоји неко,
задужен или
незадужен,
који окупља
остале, зивка,
јавља (у
данашње
време) преко
телефона или
Фејсбука,
дочекује,
испраћа,
отвара и
затвара
врата. Обично је то вођа друштва,
кореограф, шеф оркестра... Али није свуда и
увек тако. У Старој Молдави то ради Миле
Косаш.
То је онај, за једне момак, за друге чика,
са брковима и фотоапаратом. И камером.
Рачунари и сликарство су његов хоби. И
више од тога. А како је све почело,
испричао нам је тог поподнева, првог
децембра, док је чекао да се и млади
Старомолдавци окупе у седишту Савеза.
Рођен 1959. електронику је заволео доста
рано. После основне школе коју је, на
српском, похађао у родном селу (присећа се
учитељице Живке Лазаровић), гимназију
(„Electrotimiş“) завршава у Темишвару. Тамо
упознаје вршњака, Милана Шепецана, из
Кетфеља који му је улио љубав према
сликарству. „Друговали смо, али и
посећивали многе изложбе“. Школовање није
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желео да настави, јер „Не волим целулозу
(читај књигу)“ - испод ока мерка библиотеку
и књиге из суседне просторије. „Био сам већ
момак, а мој отац, Штефи (пола Шваба,
пола Мађар), кад` сам му то исто рек`о, не
само да ме је изгрдио, већ је мало фалило,
па да ме, онако великог, измлати.”
Први
рачунар је
Миле купио
1994. И сад
памти „NP
286“. На
Фејсбуку
уређује
страницу
Стара
Молдава и то
„На
иницијативу
мог сина,
Дејана.”
Намера му је
„Да прикажем
село од
старих
времена до
данас“ и да од заборава сачува што се да
сачувати. Идеја се допала још једном
Старомолдавцу, Живи Шеремету. Жива живи
у Аустралији, али у срцу носи завичај. „Он
ми је поклонио, да фотографије буду што
боље, професионални СANON“. Трагање за
лепим или необичним, истицање детаља,
непоновљивих тренутака, обичаја,
заборављених ликова...
Тако се придружио и екипи МО ССР. Зато,
ако на Фејсбуку угледате фотографију на
којој је Стара Молдава или чамац, залазак
на Дунаву или друга обала, разиграни
младићи и девојке, завејани или блатњави
сокаци, фашанке или Тејкин дан, гране пуне
зрелих трешања и сл., знајте да се, иза
видљивог, крију велика љубав и најтананија
осећања.
Предраг Деспотовић

ВАРОШАНИ

МЕЂУ СРБИМА ЈЕ НАЈЛЕПШЕ
Има људи који су се уздигли на
друштвеној лествици и стекли углед и
поштовање средине у којој живе и раде, не
неким изванредним подвизима и
спектакуларним потезима, већ свакодневним
напорима и залагањем и
примерним опхођењем према
ближњима. А један од таквих
је данашњи гост наше рубрике
„Варошани“, частан житељ
града на Бегеју, Радислав
Тодоров. Човек од истине са
снажним карактером, високим
моралним одликама, великом
радном и стваралачком
снагом. Уз то је скроман,
поштен, искрен и дружељубив,
човек каквог би свако пожелео
за пријатеља.
Ево и краћег животописа
нашег саговорника који
сведочи о једној снажној
личности, вредном и умешном
раднику и занатлији. Угледао
је светлост дана 17.
септембра 1956. године у
Српском Семартону, у вредној и
богољубивој српској породици од оца
Каменка и матере Маце. Има сестру
Кристину, која са својом породицом живи у
Темишвару. Осмогодишњу школу учи у
родном селу, где су му наставници били
наши познати просветари, пореклом из
Семартона, Јован Чолаковић, Ђока
Мирјанић, Александар Савић и Ђока
Жупунски. „Тада је у нашој школи било пуно
ђака. Учили смо на свом матерњем српском
језику наше ћирилично писмо и милина је
била видети пуну школу као неки весео
пчелињак.“
После стеченог осмогодишњег
образовања у родном месту, одлучио је да
изучи занат и уписује занатлијску школу у
граду на Бегеју и то за столара. Његови
родитељи су при одабиру будућег животног
позива имали одлучујућу улогу размишљајући
у духу оне народне: Све, све, али занат!
„Учио сам за тишлера пет година. Прво сам
био шегрт три године, па затим калфа две.“
Почетак седамдесетих година прошлог века
провео је радећи у темишварском предузећу
за израду намештаја Мобила Банатул, а
затим двадесет година у обућарском
предузећу Банатул.
Година 1978. важна је за господина Раду
и за његов приватни живот. Те године, 26.
новембра, ступа у брак са Мартом, родом из
Петровог Села, из породице Алексин, са

којом је у срећном браку ето, већ 37 година.
А круна тог брака, који им је донео пуно
радости, јесте свакако, син Каменко,
дипломирани правник, који је ожењен
Штефанијом. Највећа радост и понос читаве
породице међутим је
најдражи дедин и бакин унук,
десетомесечни Марко.
Слушали смо приче о
лепим временима из Радиних
младалачких дана.
Незабораван му је период
седамдесетих и осамдесетих
година прошлог века, када је
са осталим момцима из села
играо фудбал за славни
семартонски тим „Обилић“.
Поред својих радних обавеза
у Темишвару, био је укључен
и у спортски и културни
живот Српског Семартона. Из
тог периода нашем
саговорнику остала су лепа
сећања, јер је тада упознао
своју животну сапутницу.
Деведесете године
госпођа Марта и господин Рада одлучили су
да отворе приватну продавницу и кафану и
да се баве пољопривредом и
виноградарством у Петровом Селу. „Заволео
сам Петрово Село и Петровчани мене. Било
је много Срба, млађи људи од мене су се
вратили на село и прихватили се
земљорадње, сточарства, повртарства,
виноградарства. Велику помоћ и подршку
имали смо од моје таште Љубинке, која,
нажалост, није више међу нама. Биле су ту и
комшије, чика Веља и нина Мика, Слободан
и сестра му Камелија и мали Горан и Дејан,
који су нам увек излазили у сусрет”.
Последњих година отворили су фирму за
некретнине, којом врло успешно руководи
син Каменко.
Данас своје мирне пензионерске дане
проводи у кругу породице, редовно са
супругом Мартом присуствује богослужењима
у Српском Саборном храму у Темишвару
Граду, не пропушта представе, културноуметничке програме, концерте који се
организују у нашој заједници и наглашава да
му је међу Србима најлепше. „У слободно
време читам српску штампу, пратим
дешавања у српском и румунском спорту,
навијам за београдски Партизан, али
навијам и за све српске тимове, бодрим
наше тенисере.“
Горан Гога Пантин
br. 1352/ 22.01.2016.
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МАШТАРИЈА
Гордана АЋИМОВ

СЛОЖНИ И У ИГРИ И ВАН ЊЕ
У малој, али пријатној учионици другог
разреда Српске гимназије “Доситеј
Обрадовић”, са дрвета пријатељства право
у наш часопис ускочила је лепа, паметна и
увек насмејана девојчица, Гордана Аћимов.
Иако смо је питали да нам каже нешто о
себи, она несебично
прво напомиње да јој је
колегиница из разреда
Мина управо и сестрица
и да су зато њих две
најбоље пријатељице.
Иначе, како каже, школу
воли, своју учитељицу
Мару Малимарков такође,
али највише воли када се
у школи игра са
другарима: “Поред Мине,
највише се играм са
Ларом. Обично се на
одморима јуримо или
причамо женске теме.
Све волим у школи да
учим. На пример
математику волим када
радимо задатке из
зелене књиге. Тамо је
све лако, све знам сама
да урадим. Волим и
веронауку. Идемо у цркву на причест.
Радимо радне листиће, читамо, бојимо,
причамо, све као и на другим часовима. Још
волим ликовно и физичко. Много волим да
цртам, поготово годишња доба. Тренутно
сам цртала јесен, али прелазим на зиму. И
лето често цртам. Спорт волим, јер волим
стално да трчим, да се јурим, да сам у
покрету.’’
Један од хобија који карактерише Гордану
јесте фолклор. Чланица је школице фолклора
у оквиру “Младости’’. Таленат за игру је,
каже, наследила од тате: “Од своје пете
године идем на фолклор. Јако је лако све
што траже од нас. Када стигнемо на пробу,
прво радимо вежбе да се угрејемо, а после
учимо кораке. Има јако пуно деце, нас има
око тридесет и треба да смо сви сложни. И
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кад играмо и кад се дружимо. Тамо имам
пуно другарица. Неке су из школе, а неке из
вртића. Кореографи нису строги, али мора
сложно да се игра, јер сваке године играмо
и на сцени, на разним приредбама. Идем
два пута недељно на пробе. Играмо српске
игре, на пример,
Банаћанско коло. И тата
игра са нама. Свиђа ми
се и кад се припремамо
за сцену. Тада облачимо
оне лепе ношње,
сређујемо се и
шминкамо.’’
Када усклади и
заврши све своје
обавезе, Гордана каже
да воли да вози бицикл,
по улици и око куће: “И
Лара често дође код
мене, а и ја идем код
ње. Она донесе играчке
и играмо се по цело
поподне. Идемо и у
парк.”
Наша саговорница има
велику љубав и према
животињама. Тренутно
воли да их црта или
обиђе зоолошки врт, а кућне љубимце чине
три папагаја: “Имам три папагаја. Веома су
шарени. Имају перје зелене, жуте и црне
боје. Они су два мушкарца и једна
девојчица. Имају дугачак реп и јако се деру
ноћу, па понекад не могу од њих да спавам.
Ја имам обавезу да им сипам храну, јер
морају да се хране. Мењам им и воду.
Понекад морам и да почистим кавез, јер све
испрљају. Они су сад јако мали и не излазе
из кавеза, тако да их ја само мало помазим
кроз решетке. Не могу да се баш играм с
њима као на пример са куцама или мацама,
али су они баш лепи тако шарени. Надам се
да ће ускоро правити мале, па ћу имати још
више папагаја.”
Биљана Герман

НАЈБОЉЕ ГОДИНЕ
Горан ПЉОСКАР

ЖИВЕТИ ПУНИМ ПЛУЋИМА
На одржаном балу деветог разреда
Српске гимназије “Доситеј Обрадовић’’ у
Темишвару, јачу половину водитељског пара
чинио је ученик десетог Р разреда, Горан
Пљоскар. Момак који живот живи пуним
плућима рекао нам је нешто о себи, о томе
како испуњава своје
младалачке дане: “Од
првог разреда идем у
Српску гимназију и
никада нисам
размишљао ни о једној
другој школи. Њу волим
пре свега зато што имам
прилику да причам
српски језик. Мислим да
српски не бих тако
добро научио да идем у
неку другу школу. Не
могу да кажем да ми се
било шта не свиђа у
школи. Ето, на пример,
на распусту редовно ми
буде помало и досадно,
па једва чекам да школа
поново почне. Иначе,
сад сам десети разред и
ово су ми најлепше
школске и животне године, кад немаш ни
једну бригу. Што се самих професора тиче,
највише волим професорку математике,
Сању Михајловић и географије Радованку
Вулетић. Оне су за мене више од
професорки. Кад имаш добре професоре,
свако градиво се лакше научи. Такође бих
истакао и свог разредног старешину, Сашу
Малимаркова, који ми је у последње време
постао као неки пријатељ, не поставља се
само као професор или старешина.
Као што рекох, ово су ми најлепше
школске године и због тога што имам доста
слободног времена. Када немам друге
обавезе, идем редовно на тренинге у
теретану. То ме релаксира. У последње
време имам још једно задовољство, али и
обавезу. Уписао сам ауто-школу за мотор и

полижио сам тестове.. Кад се заврши радна
недеља, викендом обавезно изађем у град и
то са својим најбољим пријатељима, Дарком
Сабауом и Марком Марковим. Слушамо све
врсте музике. Наиме, од тренутног
расположења зависи коју ћу музику да
слушам у датом
тренутку.
Спортски сам тип и
увек сам се бавио неким
спортом. Кошарку сам
дуго тренирао, али
откада ми се распао тим
и ја сам одустао.
Тренутно тренирам кик
бокс.
Један од мојих хобија
из млађих дана, за који
су сви знали, јесте
цртање графита.
Исцртавао сам их по
улицама, али сам се
отрезнио и у једном
тренутку сам помислио
да није добро то што
радим, а доста је и скуп
хоби. За један цртеж
треба издвојити 60-100
леја.
Стално откривам нешто ново чиме бих
могао да се бавим. Тако ми се свидело
када сам 11. новембра, заједно са Лидиом
Бранковић водио програм на Балу пачића.
Тада сам се осетио супер. Имао сам мало
трему, али тај осећај ми је био нешто
најлепше што сам у скорашње време осетио.
Сви професори су ме похвалили, а садашњи
једанаести разред ме је позвао да водим и
њима бал следеће године.
Што се будућности тиче, желео бих да
упишем Полицијску академију у Букурешту.
Желео бих да се запослим у том домену и
да имам успешну каријеру, да напредујем
што се може више.”
Биљана Герман
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„НЕЋУ ДА ЖИВИМ У БЛОКУ 65...“
Тмурно неко време, само ми се спава, и
зајитре и послоподне и увече. Ми ни не
дође да се дигнем из кревета, ал свако
јутро чујем комшију Јожила како кашља. Тако
се дави, ко да ће искашљати сва плућа.
Жена га не мане да пуши унутра, ондак он
изађе у скару, тури цигаретлу брез филтера
у муштиклу и само дувани. Сау дркћа, ал не
мож да се мане, свако
јутро ћарди ко Либа
Циганка. Чим повуче
два-три дима, га
стрефи кашаљ и
пробуди цеу блок.
Друге људе буди пето,
а нас јектичави Маџар.
Кад изађем напоље,
по мирису осетим ко је
прошо ту пре мене. Ако
мириши на неки јефтин
руски парфим из
педесетих година, онда
је то „домну“ Пашкуца,
кога сви зову
„товарашу“, јер увек
говори како је било
боље за време
Чаушеска него садена.
Један од они што није
радио целог живота, само је воло да се
парадира о државни трошак. Бивши официр,
се фали да је био мајор, ал ко зна да л је
био и каплар. Ако мириши на неку мало
модернију помаду, ондак значи да је уранила
и Лилика, нека курфућица с трећог спрата,
коју потајно сви пратиду кроз визор. Само
се чује како ужурбано силази и клепеће
штиклама, а исприд блока је обавезно чека
такси. Неде никад пешки јал с трамвајом, ко
ми, одрпанци. Њу увек неко чека, а изгледа
и издржава. Ако мириши на шпирдујс, ондак
значи да је крено на посо и чика Иван, који
кад се брије се маже само сас шпирдујсом,
за који каже да је добар да га имаш укућу.
Ако нема шта да се попије, га процедиш
мако кроз кришку леба и - удри! Не знам
како успева, ал Иван се викендом, у седам
изјутра, већ враћа пијан из бирцуза. Ако
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мирише на нешто изгорено, ондак значи да
је фрау Розика, која живи на први спрат,
почела да кува.
Кад изађем на улицу, видим комшије из
оближњих зграда како шетаду кере, које
често живиду боље него људи. Њим
штрикаду сведере, и раниду само с неким
протејинима, њим правиду специјалне
кошаркице, а неки им
бришеду и тртицу на
сокак. Иде кера
стрампутицом, се згрчи
перед једног џбуна и
обави нужду, а човек
вреба с лопатицом и
штаницлом. Кад сам то
видијо први пут, ми
дошло хрђаво. Разумем
да неко воле џукеле, ал
да иде увек спреман с
марамицом да и рајбује
- ми се чини мако
притерано. Ти дође
понекад да се упиташ:
ко је чији газда?
Идем до ћошка, да
купим вруће переце,
један лангош с копером
и сиром и кисело млеко.
Оно куповно, наравно, јер оно право, сеоско
кисело млеко, не нађеш више нигди. Нека
деца која су побегла из школе улазиду у
кладионицу. Се скупиду око једног покерапарата и само шибаду у њега. Чопор
пензионера чека аутобус. Ди они корболују
сваког божјог јутра, да ми је знати? Трамваји
само се ређаду, један за другим. Нека млада
флизерка, сва утегнута и офарбана, чисти
исприд бербернице. Њен комшија, смркнути
Арапин, отвара мењачницу и само је мерка.
Прико пута, на пошту, већ је ред скоро до
врата. Таксисти читаду новине и пиједу кафу
из пластичних чаша. Није још ни девет сати,
а цела варош је већ на ноге.
Треба да се вратим кући, сам заборавио
нешто. Чистачица луфтира и пере бесанке с
перланом. Јутрошњи мириси су се разишли,
ко да нису ни били. Тако ти је и с људима,

ЛАЛОШКЕ КЕРЕФЕКЕ
данас су оде, сутра више нису. Доле,
Товарашу и Јожика гледиду табел колко има
ко да плати за овај месец. Само се жалиду
и кукаду, ко сви матори људи. Ништа им не
ваља, ништа није добро.
- Тувиш, Јожи, како фино је било пре? Си
имо шта си теу, све
било јефтино: и
гријање, и париза, и
салама, и кирија, и
компот, и лебац.
Румунска роба, све
свеже, домаће, не ков
данас. Ови страни
плаћеници и
издајници су
измислили да, види
боже, ниси мого да
нађеш поморанџе!
Лажеду! Свако је имо
пре божића килу јал
две поморанџе
настал. На крај крајева, шта ће ти више? Па
се поболеш, да јеш док ти не позли? Држава
је пре бринула о људима, те ранила таман,
су знали други, паметнији људи, шта и коко
треба да јемо. Гледај садена,
рече бесно шутирајући једну
кору од банане, коју су хитла
нека деца из блока перед
ђубрета. Зато су убили
шуштера, да мож да се
наједеду с бананама, зато
им требала револуција! На,
нек ждереду сад те
шприцане банане, пуне
отрова и кимикалија, док не
експлодираду!
Јожика пуфка и клима
главом у знак одобравања.
Носи стару офуцану блузну
од тренинга, а испод ње му
вири крогна од пиџаме, ко да
је побего из шпитала. Извади
ћибре из џепа, откине једну
и је тури уста. С језиком је примешта с
једне на другу страну.
- Пре сас хиљаду леја си ишо на
купатила, с десет леја на мози, с двајспет
си мого да јеш у ресторант, све се радило

прико синдиката, а криглапива била пет
леја. Пакло „Амирала“ шест леја, милина.
Сад имаш свашта, ал немаш новце да
купиш, вели он.
- А цигаретле, видим, имаш сваки дан да
купиш. Опет си дошо оде да нас задимиш
све, заш не изађеш
напоље, па пуши док
не цркнеш?
То је комшиница
Розика с првог
спрата, која је
отворила врата да
изађе дим из кујне,
ал очигледно јој више
смета Јожикин јефтин
дуван.
- Шта ти опет није
право, вештицо? Ти
кад се приватиш
кувања треба да
зовемо ватрогасце.
Не знам само ко мож да је то што ти
спремаш, тешко њему и његовим цревима.
И ту крене општи рингеракс, ко сваког
дана. Прискачем по три бесанка одједаред,
да што пре стигнем у стан,
да и не чујем. Мука ми је
више да и слушам.
Скувам кафу, палим
телевизор, ал га гасим
хоман. Немам кандар воље
да ми ти смрадови с
телевизије поквариду дан од
ране зоре. У ствари, већ су
то учиниле комшије. Узимам
касету с Рибљом чорбом и
турам у касетофон. „Нећу да
живим у блоку 65, мрзим цео
свет...“, пева Бора
Ђорђевић. Тувим ову песму
од кад сам био мали.
Отварам пенџер, се
подупрем на лактове, сркнем
кафу и блејим наоколо. Све
се променило, ал ко да се, ипак, ништа,
променило није.
Васика Флићкошов
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СПОРТ
ЈУРИШ ДЕЛФИНА НА ЗЛАТО
Ватерполо репрезентација Србије
пласирала се у полуфинале 32. Европског
првенства које се одржава у Београду од 10.
до 23. јануара.
Први круг такмичења у Б групи Србија је
завршила са максималним учинком,
остваривши три убедљиве победе против
Хрватске 13-6 (3-1, 4-2, 5-1, 1-2), Малте 20-2
(6-0, 5-1, 4-1, 5-0) и Француске 16-8 (3-4, 42, 3-1, 6-1).

Грчка и Црна Гора – Мађарска.
Под стручним руководством селектора
Дејана Савића, до сада српски
ватерполисти остварили су следећи учинак:
Гојко Пијетловић (17 одбрана), Бранислав
Митровић (26 одбране), Душан Мандић (10
голова), Андрија Прлаиновић (14), Филип
Филиповић (8), Душко Пијетловић (5), Живко
Гоцић (4), Стефан Митровић (6), Милан
Алексић (5), Милош Ћук (6), Слободан Никић
(10), Никола Јакшић (4) и Сава Ранђеловић
(2).

СЛАБО ИЗДАЊЕ
РУКОМЕТАША

Комплетни резултати Б групе су:
1. коло, 10. јануар: Француска – Малта 177 и Србија – Хрватска 13-6
2. коло, 12. јануар: Француска – Хрватска
5-20 и Србија – Малта 20-2
3. коло, 14. јануар: Хрватска – Малта 22-2
и Србија – Француска 16-8
Табела:
1. Србија
3 3 0 0 49-16
9
2. Хрватска
3 2 0 1 48-20
6
3. Француска
3 1 0 2 30-43
3
4. Малта
3 0 0 3 11-59
0
У осмини финала „делфини“ су савладали
Словачку са 10-5 (3-3, 3-1, 2-1, 2-0), а у
преосталим дуелима остварени су следећи
резултати: Шпанија – Малта 14-3, Црна
Гора – Француска 11-6, Хрватска –
Холандија 16-9, Италија – Турска 16-2,
Мађарска – Грузија 14-3, Румунија – Грчка
9-15 и Русија – Немачка 9-6.
Србија је наставила са убедљивим
играма и у четвртфиналу, када је потопила
Русију са 15-5 (3-2, 4-1, 4-2, 4-0). У
преосталим четвртфиналним дуелима играли
су: Шпанија – Грчка 2-6, Италија – Црна
Гора 7-10 и Мађарска – Хрватска 8-5.
У полуфиналу састали су се Србија –
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Рукометаши Србије већ после групне
фазе завршили су такмичење на 12.
Европском првенству у Пољској.
У А групи Србија је остварила један реми
и два пораза. У прва два кола Србија је
изгубила од Пољске 28-29 (15-14) и
Француске 26-36 (16-19), а у одлучујућем
сусрету против Македоније одиграла је само
нерешено 27-27 (13-13), што није било
довољно за пролаз у другу фазу такмичења.
Комплетни резултати А групе су:
1. коло, 15. јануар: Француска –
Македонија 30-23 и Србија – Пољска 28-29
2. коло, 17. јануар: Србија – Француска
26-36 и Македонија – Пољска 23-24
3. коло, 19. јануар: Србија – Македонија
27-27 и Француска – Пољска 25-31
Табела:
1. Пољска
3
3
0
0 84-76
6
2. Француска
3
2
0
1 91-80
4
3. Македонија
3
0
1
2 73-81
1
4. Србија
3
0
1
2 81-92
1
За скроман учинак на првенству Европе,
на челу са селектором Дејаном Перићем,
побринули су се: Дарко Станић (28
одбрана), Славиша Ђукановић (2 одбране),
Драган Марјанац, Иван Никчевић (15 голова),
Дарко Ђукић (6), Мијајло Марсенић (4), Бојан
Бељански (1), Жарко Шешум (18), Илија
Абутовић, Урош Елезовић, Петар Ненадић
(18), Немања Зеленовић (8), Милош Орбовић
(1), Новак Бошковић (3), Миљан Пушица,
Момир Рнић (6) и Филип Марјановић (1).
Припремио: Јадран Кланица

СПОРТ
Кошарка, Прва лига

ОСИПАЊЕ У БК
СЕ НАСТАВЉА
Најбољи појединци у саставу Баскет
клуба Темишвар неће наставити такмичење
из свима добро познатог разлога:
недостатак финансијских средстава. Много
тога се догодило од почетка шампионата
прве лиге када су и локални органи
(општина Темишвар и Тимишки жупанијски
савет) били приморани да одустану од
финансирања неколико прволигашких екипа
Темишвара (фудбал, кошарка, рагби, рукомет
итд). Најтежи ударац је доживео БК, који се
припремао за наступ на европском
такмичењу. Одласком тренера Драгана
Петричевића било је јасно да ће клуб
спасти на најниже гране и то се догодило.
Приспели су, потом, клубу неки познати
играчи са простора бивше Југославије, али
су резултати изостали. Сада ће и они
напустити клуб, као Вујадин Суботић,
Далибор Џапа, Иван Јеленић и ко зна ко
још. У овом тренутку тренер Милорад
Перовић може рачунати једино на Зорана
Миленковића, Георгеа Тота, Раула Ковачиуа,
Влада Секелија, Слободана Дунђерског,
Стефана Живановића и Кетвана Смита као
и на неколицину јуниора. У стручном штабу
се надају да ће успети у кратком року да
појачају састав, али ће бити касно.
* *
У женској првој лиги темишварски клуб
Данзио нема много бољу ситуацију од
„мушких“ колега. У минулих 17 кола Данзио
је постигао 6 победа, а 11 пута је поражен.
Налази се на 9. месту од укупно 11
прволигаша. Ипак, постоје наде да ће тим у
наставку постићи боље резултате и
сачувати прволигашки статус.
* *
У другој лиги такмичи се донедавни
прволигаш Тимба Темишвар и то врло
успешно. У првом делу шампионата Тимба је
у првих 7 утакмица постигла исто толико
победа, а 17. јануара игра у гостима са
Клужом.

• УКРАТКО • УКРАТКО • УКРАТКО •
РУКОМЕТ. Темишварски прволигаш
Политехника ће наставити такмичење 4.
фебруара утакмицом против Минуара из Баја
Маре на свом паркету у дворани
„Константин Жуде“. Стручни штаб се нада
победи и пласману међу првих 6 екипа које
ће се такмичити, након регуларног тока, у
„Плеј-офу“.
До наставка шампионата Политехника је,

без репрезентативаца Кристијана Фенића и
Демиса Григораша, као и без голмана Златка
Даскаловског (који је био у саставу
селекције Македоније) одиграла пријатељски
меч на свом паркету против прволигаша из
Решице „Адријан Петреа“. Резултат је био
нерешен 25-25. Уследиће неколико
пријатељских сусрета у Мађарској и Србији.
РАГБИ. Темишварски шампион
„Сарасенс“ је, у последњем сусрету
квалификација за „плеј-оф“ Челенџен Куп, у
немачком граду Најделбергу, против домаћег
тима и шампиона Немачке, Рудер клуба,
постигао очекивану победу разултатом 10-3.
Иако је већ имао „отворен пут“ ка финалној
групи европског такмичења „Сарасенс“ је,
по речима потпредседника клуба, Душана
Филипаша, желео да потврди своју успешну
сезону на домаћем и иностраном плану. У
наставку, зависно од жреба, „Сарасенс“ ће
се састати било са италијанским
представником „Калвисано“ или руским
„Емиселом“ да би доспео у други
„Челенџен Куп“.
ФУДБАЛ. Одлучено је да темишварски
прволигаш АКС Поли обави зимске базичне
припреме у Анталији (Турска) од 21. јануара
до 2. фебруара. За сада клуб није најавио
нова појачања без обзира што су тим већ
напустили Кирштајн, Лукин и још неки
играчи.
Припремио: Србољуб Мишковић
br. 1352/ 22.01.2016.
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ФУДБАЛ НА СЕЛУ

КЕТФЕЉ И ДЕНТА НА КОРАК ДО ЛИДЕРА
Екипе које се такмиче у најнижем рангу
(VI лига) су на зимском одмору до пролећа,
периода у којем ће свакако анализирати
учинак у првом делу шампионата и

припремити се за наставак првенства. Како
смо већ писали у овом рангу, у све три
серије, такмиче се и десетак тимова из села
у којима живи и српски живаљ. Од свих
екипа најбољи учинак у првом делу
шампионата имале су екипе из Кетфеља,
Кнеза, Денте, а нису подбациле ни екипе из
Ченеја, Соке и Толвадије. На супротној
страни жалимо што је клуб „Црвена звезда“
из Варјаша одустала од такмичења (спор са
Тимишком жупанијском фудбалском
асоцијацијом) свих екипа, међу којима и
други тим, у Другој серији. Кеча је кажњена
са 3 бода, док је други тим Дете на
претпоследњој позицији на табели.
Дoносимо коначне табеле у све три
серије.
Прва серија
1. Њерав
11 11 1 0 55-10 33
2. В. Јеча
11 8 1 2 37-14 25
3. Шандра
11 7 0 4 37-24 21
4. Ченеј
11 6 2 3 42-40 20
5. Н. Бешенова
11 6 1 4 21-18 19
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6. Билед II
11 5 2 4
7. Готлоб
11 4 3 4
8. Перјамош II
11 4 1 6
9. Кеча
11 4 1 6
10. Песак
11 2 1 8
11. Ст. Беб
11 1 2 8
12. Булгаруш
11 1 0 10
Напомена: Кеча је кажњена са 3

36-33
21-20
24-45
35-33
24-45
10-42
12-50
б.

17
15
13
10
7
5
3

Друга серија
1. Пишкија
13
2. Кетфељ
13
3. Кнез
13
4. Ковачица
13
5. Калача
13
6. Машлок II
13
7. Г. Бенчек
13
8. Ремета
13
9. Јанова
13
10. Варјаш II
12
11. Орцишоара II 12
12. Фибиш
13
13. Барацаз
12
14. Атлетик Т.
12

48-25
38-15
39-24
33-24
34-22
37-30
19-20
21-29
23-19
12-26
22-33
18-45
36-52
12-29

29
25
25
24
23
22
20
17
16
12
11
11
9
8

Трећа серија
1. Жебељ
2. Дента
3. Пустињиш
4. Банлок II
5. В. Жам
6. Сока
7. Толвадија
8. Н. Стамора
9. Бијанак
10. Падурењ
11. Рауц
12. Петроман
13. Дета II
14. Офсеница
Напомена: Дета II
са по 6. б

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

2
1
1
6
2
1
5
2
1
0
2
2
3
2

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

13 12 1 0 47-10 37
13 8 4 1 46-22 28
13 8 2 3 36-29 26
13 7 2 4 42-33 23
13 7 0 6 36-33 21
12 6 1 5 41-25 19
13 6 1 6 43-42 19
13 5 2 6 46-30 17
13 4 4 5 27-33 16
13 4 3 6 21-28 15
13 4 2 7 22-41 14
13 3 1 9 14-45 10
13 3 1 9 24-47 4
12 1 0 11 17-43 3
и Офсеница су кажњени
Србољуб Мишковић

ЧЕСТИТКЕ
Са пуно љубави
честитамо 9.
рођендан, 27.
јануара, драгом
ГОРАНУ ПЕЈИНОВУ
из Темишвара
Донео си толико
радости у наше
животе, стога ти
желимо живот
испуњен радошћу као
што је и наш. Пуно
здравља, радости, среће и успеха на
сваком кораку. Уживај у данима детиње
безбрижности и љубави својих родитеља
и твојих најмилијих који ће увек бити са
тобом и уз тебе: мама Биљана, тата
Драгослав, баке Даница и Хилде, деке
Мирослав и Бора.

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.

САВЕЗ СРБА У РУМУНИЈИ
запошљава

НАДА ПОПОВ
(2,5 година)
Темишвар

ПОДЕЛИТЕ РАДОСТ СА НАМА И
ПОШАЉИТЕ НАМ ВАШЕ
ФОТОГРАФИЈЕ!

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.
br. 1352/ 22.01.2016.
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ЧИТУЉЕ
29. јануара навршиће се година пуна туге
и бола за нашом драгом и незаборављеном

Година дана туге и
бола (29. јануар) од
када је преминуо наш
драги

ДРАГИНОМ
АВРАМОВ
(Мајка Гином)
из Великог
Сенпетра

МИЛАН МАРИЋ

Била си велики борац, пуно радила и
све шта си остварила,
стекла си с твоје две
вредне руке, које су те одмалена па до дубоке старости служиле. Нама си увек говорила да будемо вредни, поштени и часни, јер
у животу тешко је поштен бити. Била си поносна на нас, дичила се нама и много нас
волела. За све ти, стара мајко, од срца, велико хвала.
Нећемо те никад заборавити: твој син Милош,
снаја Марина, унук Далибор, снаја Оана, праунуци Јулија и Марко и родбина из Дињаша.
У
знак
поштовања
према
теби,
једногодишњи парастос одржаће се у недељу,
24. јануара у Великом Сенпетру.

Сједињени у болу
сећамо се како си кроз
живот корачао уздигнуте главе, вољен и поштован. Дани одлазе
без речи, а ми срушени у лету. Недостају твоје руке безбрижности, снага за дан,
утеха 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 са нама.
Почивај у миру.
Заувек ожалошћени: супруга Драгица, ћерка Олга и зет Паја.
Четрдесетодневни
помен
СОФИЈА КИЋЕСКУЛ
из Рудне

Пролази година дана обојена тугом без
драге маме, свекрве и
мајке
ДРАГИНЕ АВРАМОВ
из Великог
Сенпетра
Твоје
постојање,
твоја родитељска љубав и доброта оплеменили су наше животе.
Дала си нам сву љубав овога света, научила нас како да живимо, волимо и праштамо. Туга и бол те неће вратити, али ми знамо да си увек ту уз нас.
Заувек ожалошћени: син Алекса, снаја
Левица и унука Тања.

Кеко, дани пролазе,
а ти нам недостајеш
све више.
Почивај у миру!
Анка са породицом.

Четрдесетодневни
помен
СОФИЈА КИЋЕСКУЛ
из Рудне
Била си и остала
део нас, заувек поштована и вољена.
Флорин са породицом.

Поштовани читаоци!
Подсећамо вас
да читуље и мале огласе можете
доставити у секретаријат редакције
до среде у 12.00 часова.
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ЧИТУЉЕ
Напустио је овај
свет 21. јануара, пре
20 година наш драги
СЕРДИЈА
ЂУРЂЕВ
родом из
Толвадије
Нама
неописиво
недостајеш ти и све
оно што смо са тобом
имали. Сваки помен
твог имена боли нас
све више, свуда те видимо, чујемо, али тебе нема. У кући мук и
празнина, а у сећању твој осмех, племенито
срце и поштење. Божји је благослов био
имати таквог супруга и оца који нам је пружао мир, снагу, доброту, срећу, љубав, безбедност и сигурност. Остало је само сећање,
дубоко и чисто као твоја топла душа.
Вечно ћеш живети кроз наше успомене:
супруга Паулина и ћерка Делија.
Река времена непрестано тече и ниже 20
година у којима нам
недостајеш драги брате
СЕРДИЈА
ЂУРЂЕВ
родом из
Толвадије
Твоје постојање је
било наша снага и
топлина. Твоје име
наш понос, твоја смрт
наша доживотна рана.
Испунио си срце моје, срцем својим, ти живиш и постојиш док ја постојим, као и лепа
сећања на безбрижне дане живота.
Увек у мислима с тобом, твоја сестра Милица
Петак.
Данас, 22. јануара навршавају се 11 година од
када је преминула наша
ЈОВАНКА КНЕЖЕВ
из Српског Семартона
Поносни што смо те
имали, носићемо те у нашим срцима, а твој лик
никад неће ишчезнути из
наших сећања.
Са тугом, син Пера са породицом и ћерка
Маца са породицом.

У тузи и болу пролазе 6 месеци од када
је преминуо наш драги
супруг, отац и зет
МИЛОРАД РАЈКОВ
родом из Ченеја
Време тихо пролази
и живот без тебе је
тежак, време не брише тугу и не умањује
бол, не доноси заборав. Био си део нас и
остаћеш у нашим успоменама које сада јако боле и које ће нас
подсећати на тебе док смо били заједно.
Почивај у миру, добра душо, а ми ћемо те
чувати од заборава: супруга Марина (Сеја),
син Радослав и ташта Даница.
Са болом у души
подсећамо да пролазе
6 месеци од када је
преминуо мој драги брат
МИЛОРАД РАЈКОВ
родом из Ченеја
Бол и туга су уз
нас, а ти си са нама у
мислима и срцима.
Најлепше успомене на
тебе дају нам снагу да
истрајемо у свему и
никад не заборавимо
срећне дане док си био са нама.
Успомену на тебе вечно ће чувати твоји
најмилији: брат Ненад, снаја Гордана и синовац Бранислав.
Шест месеци живимо без драгог братића
МИЛОРАДА РАЈКОВА
родом из Ченеја
Ретки су људи као
сто си био ти, заслужујеш наше вечно сећање и поштовање.
Оставио си траг који
се не брише, 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: братић Миливој, снаја Камелија, ујна
Горица и синовица Анита.
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ЧИТУЉЕ
Наши мили и добри родитељи
СТЕВАН и БИСЕРКА ФЕЊАЦ
родом из Иванде
који су нас дочекивали и испраћали отвореног
срца, волели нас безусловном љубављу, преминули су пре 1,5 година, односно пре годину дана.
И даље сте у нашим срцима, нашим душама,
вољени и незаборављени. Хвала вам што сте наше животе испунили добротом, љубављу, радошћу, бригом и топлином, што сте наше детињство
и младост учинили ведрим и спокојним, учећи нас
поштењу, достојанству, храбрости и праштању...
Остајемо да доживотно тугујемо, али и да се
поносимо што смо ваши потомци. Нека вам је лака ова наша земља банатска, по којој сте
ходајући разносили доброту и животни оптимизам. Породица.
Једногодишњи помен обавиће се у суботу, 23. јануара, у Иванди.
Сећање на наше драге родитеље, који су
преминули пре 1 године, односно 5 година

Месец јануар, 19,
2011. године, 5 година
туге и бола од када је
преминуо наш драги
супруг, отац и деда
ВЕЛИМИР САВИЋ
из Наћфале
родом из Сараволе

МИЛУТИН и КРУНА ЕРДЕЉАН
из Кетфеља
Са великом љубављу чуваћемо успомену
на вашу доброту, родитељску љубав, племенитост и оданост према својој породици, деци и унучадима. Поносни смо на ваш частан
живот, а тужни што смо вас изгубили.
Заувек ожалошћени: ћерке Дара и Љубица
са породицама.
Са болом у души
подсећамо да су се
21. јануара навршиле
две године од када је
престало да куца срце
нашег драгог
РАДЕ
КОНСТАНТИНОВА
из Варјаша
Никада нећемо заборавити његово племенито срце и доброту.
Супруга Ленка и
син Драгослав са породицом.
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Нека ти Господ Бог
усели душу у царство
небеско.
Вечно ћеш остати у
нашим срцима и мислима: супруга Бојана, син Драган, снаја
Меланија и унука Дарјана.
Почивај у миру!
Пролазе 6 тужних
недеља од када је
преминула наша драга
СОФИЈА КОРДИН
из Српског
Семартона
И после шест недеља без тебе ништа
није исто. Свакодневно си у нашим мислима и причама, али те
нема тамо где нам
највише недостајеш, у
животу. Хвала ти што си наше животе
испунила љубављу, радошћу, бригом и топлином, што си наше детињство и младост
учинила ведрим и спокојним, учећи нас поштењу, достојанству, храбрости и праштању.
Заувек ожалошћени: ћерка Дара, зет Ђока,
унуке Јована и Ивана.

