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ВЕСТИ
СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА
РУКОВОДЕЋЕГ САВЕТА ССР
Редовна седница Извршног одбора

Руководећег савета Савеза Срба у Румунији
одржана је прошлог петка, 22. јануара, у
Араду.

Поред председника ССР, Огњана Крстића
и осталих чланова Извршног одбора, на
првој овогодишњој седници, своје присуство
обележили су и Златиборка Марков,
секретар Савеза Срба у Румунији и Тима
Лацић, главни рачуновођа Савеза.

Председник Савеза, Огњан Крстић, је
предложио дневни ред, са којим су чланови
Извршног одбора начелно били упознати, а
који је једногласно усвојен.

За фебруар месец изнета су три предлога
за акције ССР. То су Пријатељски сусрети у
Стражи (жупанија Хунедоара) са учешћем
гимназијалаца; учешће ђака Српске
гимназије „Доситеј Обрадовић“ на
Дивчибарама у Зимској школи младих
математичара и учешће на Међународном
сајму аграрног туризма у Београду, у оквиру
пројекта „Националне мањине промовишу
Румунију“. Све акције су у блоку изгласане.

Под другом тачком дневног реда
изгласано је усвајање предлога о
прерасподели непотрошених средстава из
претходног буџета на крају 2015. године и то
како следи:

а) почетак радова на Регионалним
културним центрима у Великом Семиклушу и
Старој Молдави

б) завршни радови на Српском културном
центру у Темишвару и уређење дворишта

в) опремање Српског културног центра и
набавка преосталог ситног инвентара на
основу захтева Месних организација ССР

г) куповина ношњи планираних за крај
2015. године

Под задњом тачком дневног реда усвојен
је и изгласан предлог о сталном запослењу
на неодређено време правног саветника уз
адекватну новчану надокнаду.

Предложено је и да се следећа седница
Извршног одбора одржи почетком наредног
месеца, а да се седница Руководећег
савета одржи крајем фебруара, где ће се
одлучити термин одржавања Генералне
скупштине. Г.Г.П.

СВЕТИ САВА ПРОСЛАВЉЕН
У ТЕМИШВАРУ

Школска слава, Свети Сава, обележена је
у бројним местима где постоје српске школе,
а као и ранијих година, ђаци су светосавско
јутро започели на литургији у три темиш-
варске цркве. У Фабричкој, Саборној и
Мехалској српској православној цркви су
ђаци прво присуствовали богослужењима, а
затим приредили у цркви пригодни културно-
уметнички програм за који су награђени
поклон пакетићима.

Овогодишњи кумови, десети разреди
Српске гимназије “Доситеј Обрадовић“ и
кумови наредне године, девети разреди
заједно са професорима, колегама и звани-
цама су затим дочекали своје госте на
школској слави и у свечаној сали Гимназије
приредили програм у част српског про-
светитеља.

Вече је закључено Светосавском акаде-
мијом у Опери где су и стари и млади били
на окупу уз српску песму и игру.

Више о самим прославама читајте у
наредном броју листа. Љ.П.С.

САВИНДАН У РЕШИЦИ
Савез Срба у Румунији и МО ССР у

Решици организују 30. јануара, у Решици, с
почетком у 17 часова у Сали Лира Свето-
савску приредбу.

Учествују: Мешовити хор Српске право-
славне саборне темишварске цркве, АКУД
„Младост“, КУД “Круна“ Семартон, играчи и
тамбураши са хармоникашем Миодрагом
Грубачким, КУД „Свети Никола“ Дињаш, КУД
“Свети Ђорђе”, Станчево, Ансамбл „Брзава“
Решица, хармоникаш Марко Браила и
оркестар „Браћа Милош“. Љ.С.

ОБАВЕШТЕЊЕ
Издавачки савет Савеза Срба у Румунији

позива све потенцијалне ауторе заинтере-
соване да током 2016. године објаве књигу у
нашој издавачкој кући, да доставе молбу и
рукопис (одштампан и у електронском фор-
мату) до 1. марта 2016. године у секретари-
јат Савеза.

Предлози достављени после овог термина
неће се узети у обзир. С. Гвозденовић
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Љубинка
Перинац
Станков

МАГЛЕ

Пише:

Да бих вам приближила идеју, треба само да замислите маглу. Било
какву, било где – просто маглу. У тој магли живимо. Ми смо тај

неодређени број људи без јасне перспективе и све што знамо или не
знамо своди се на оно што добијемо од оних који продају маглу.

Власници магле нуде информације у складу са тренутним потребама.
Они одлучују у којој ће мери магла бити провидна или не, до ког ће
ћошка допрети, шта ће то она сакрити, а шта на површину несигурног

тла изнети.

КО БИ РЕКО

Док су моји живели у Јозефину близу
пијаце, код њих су свраћали пиљари,
углавном познаници из околних села уз
молбу да оставе робу коју нису тога дана
продали, до сутрадан. Остављали би тако
торбе, џакове
и сандуке
воћа, поврћа
или Бог те
пита чега још,
којим би
потпуно
закрчили
подрум.
Ликова је
било разних.
Неких се
сећам као
кроз маглу, а
неких ни
толико. Ипак,
једног међу
њима добро памтим, јер никада није
доносио ни гајбе ни џакове. Баба, која га
пуно није волела, говорила је о њему да
купује и продаје маглу. Био је малог раста,
неупадљивог лица са увек изгужваном
карираном кошуљом, која му је вирила
испод кожног капута. Долазио је да обиђе
деду и да притом изнервира све остале у
кући, нарочито моју бабу. Звала сам га чика
Купапода.

Фасцинирао ме је или ме је тачније
фасцинирала та магла, коју је тобож
продавао, тако да сам из најудаљенијег
буџака куће избијала и промаљала главу не
бих ли ту маглу или бар крајичак ње
приметила док не одмагли.

Чика Купапода одавно шета свој кожни
капут с оне стране облака, несвестан

вероватно, какав је он зачетник био
европског огранка развијене и успешне
тржишне економије продавања и куповања
магле.

Хтели не хтели, данас пословну, безличну
и тупу маглу
не само да
купујемо
свакодневно,
него још за
њом стојимо у
реду ко за
врућ ‘лебац.

Да бих вам
приближила ту
идеју, треба
само да
замислите
маглу. Било
какву, било где
– просто
маглу. У тој

магли живимо.
Ми смо тај неодређени број људи без

јасне перспективе и све што знамо или не
знамо своди се на оно што добијемо од
оних који продају маглу. Власници магле
нуде информације у складу са тренутним
потребама. Они одлучују у којој ће мери
магла бити провидна или не, до ког ће
ћошка допрети, шта ће то она сакрити, а
шта на површину несигурног тла изнети. И
за разлику од чика Купаподе, на власницима
магле су кошуље испеглане, а капути
најскупљих брендова. Само магле више не
умеју да одмагле. Ту су. Прилепљене за
наше животе ко проклете таксене марке.

Хеј, ви магле, густе магле, куд сте тако
љуто нагле...?
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ШТА ШТАМПА ШТАМПА

У Европу је прошле године стигло више
од милион миграната процењују
Међународне организације за избеглице.
Говори се о процени зато што нема
поузданих података колико их је заиста

дошло. Као што ниједна земља нема
поуздане податке колико их је до сада било.
Наиме, поред легалних досељеника постоје
и илегални, затим они са држављанством,
али и они који још немају држављанство
земље у коју су се доселили. У неким
земљама мигранти су исте националности
као и већинско становништво, а у многима

Николић: Осуда Ивановића подсећа
на сечу кнезова 1804. године

Председник Србије Томислав Николић
оценио је да је осуђујућа пресуда лидеру
грађанске иницијативе СДП Оливеру
Ивановићу за ратне злочине донета да би
се оправдало његово склањање са
политичке сцене на Косову и Метохији и да
би се онемогућио да предводи Србе у
покрајини.

„То је покушај да се Срби политички
обезглаве, а начин на који је то урађено
подсећа на сечу кнезова 4. фебруара 1804.
године, у којој су турске дахије побиле
већину истакнутих Срба, како би спречили
борбу за слободу и правду”, наводи се у

писаној изјави председника Србије. Николић
је додао да никаква пресуда не може да
легализује протеривање Срба, које би
довело до тога да се легализује отимање
дела територије Србије и српских вековних
огњишта.

„Оливер Ивановић није крив. Или је крив
само зато што је Србин”, оценио је Николић.

Лидер Грађанске иницијативе СДП
Оливер Ивановић осуђен је на девет година
затвора у Основном суду у северној
Косовској Митровици због ратног злочина
над Албанцима 1999. године.

Сваки пети становник Европе мигрантског порекла

Притисак на Грчку не јењава: Пиреј
(Фото Ројтерс)

нису ни исте расе. Све су то разлози због
којих је тешко навести поуздане податке о
њиховом стварном броју.

Али према проценама, Луксембург их
данас има чак 43 одсто, Швајцарска 24,
Кипар 18, Шведска и Аустрија по 15,
Норвешка и Шпанија 14, Немачка, Велика
Британија, Холандија и Француска по 12 итд.

Високо учешће миграната имају и земље
бившег Совјетског Савеза и СФРЈ. Данашња
Руска Федерација их има око осам одсто (11
милиона), Украјина 11 одсто (пет милиона),
Белорусија 12 одсто (милион), Хрватска око
13, Србија 11 итд. Међутим, мигрантски
контигенти се у овим земљама у великој
мери своде на национална досељавања
после распада дотадашњих федерација.

Коначно, постоје и европске земље са
скромним уделом миграната у укупном
становништву. То су бивше социјалистичке
земље (Румунија, Пољска, Бугарска,
Албанија...) које у време транзиције нису
биле изложене променама граница, а нису
биле ни економски привлачне за
досељавања.

На основу ових података јасно је да су у
Европи мигрантима најпривлачније развијене
земље ЕУ.

Бранислав Радивојша
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Књижевно-музичко
посело

Тимишки жупанијски
савет и Темишварски
муниципијски дом
културе организују 30.
новембра књижевно-
музичко посело уз
учешће српских
књижевника и ансамбла
„Зора“ у сали „Лира“.

26. новембар 1976.

СКДУР
у Сенпетру

У суботу, 8. новембра,
на Митровдан, чланови
културно-просветне
секције СКДУР-а из
Сараволе гостоваће у
Сенпетру, где ће играти
фудбал, а увече
приредити представу.

6. новембар 1947.

ВРЕМЕПЛОВ

Превео и приредио: Горан Мишковић

Туризам и даље посрће

Гостовање
У суботу, 15. јуна,

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

14. јун 1991.

Румунија опет јури Шенген

Опасни тимишки путеви

Тренутно румунски туризам
доноси државном буџету
годишње само 1,8 милијарди
долара од 1,9 милиона страних
туриста, што чини 1% бруто
домаћег производа. На
супротној страни су Грчка и
Бугарска које су успеле да
толико развију туризам, да је
постао врло профитабилна
грана привреде, чинећи 7,5%

Статистика Полиције наше жупаније открива да је пут који
повезује Темишвар са граничним прелазом са Мађарском, кроз
Чанад, однео највише живота. Иначе, у протеклој 2015. на
подручју жупаније Тимиш су забележена 79 озбиљних удеса, а
поред поменуте трасе, изузетно опасне су и Темишвар –
Моравица, Темишвар – Арад и Темишвар – Жомбољ.

Док бројне земље шенгенске
зоне прете да затворе своје
границе због најезде имиграната и
под претњом тероризма, Румунија
упорно настојава да постане члан
дотичне организације. Последњи
догађаји су показали колико је зона
Шенген нефункционална и чак
опасна по његове житеље, али наши политичари срљају без
претераног размишљања. На срећу тамо нас не желе.

државног буџета. Европски
шампион је Хрватска са
17,3%. Ако би Румунија
поправила катастрофалну
инфраструктуру и порадила
на промовисању земље,
могла би од туризма
„сакупити“ негде између 10 и
15 милијарди долара
годишње.
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Марко МАЖАР,
фитнес тренер

ИНТЕРВЈУ

КАКАВ СИ НА
ТРЕНИНГУ,

ТАКАВ СИ И У
ЖИВОТУ

• Пре десет година сам се вуцарао по болницама због астматичних напада
гушења, следеће године сам пливао у леденој реци за богојављенски крст

• Ја волим да кажем - што више тренираш, имаш више енергије
• На своју отаџбину гледам као на породицу •

Лична карта:
Марко Мажар је по занимању фитнес
тренер и оснивач „Бут кемп“ Србија
фитнес програма. По образовању и
спортски новинар, а по опредељењу
Партизановац. Тврди да панк није мртав.
Рођен је у Београду 1985. године, ожењен
је и има сина, Михајла.

• Опишите у неколико речи „Бут кемп“
(Boot Camp) концепт и одакле Ви у тој
причи?

„Бут кемп“ Србија је базични војни
тренинг за рекреативце, озбиљније
рекреативце, децу и спортисте. Програм се
прилагођава узрасту и нивоу физичке
спремности. Основао сам га пре пет година
налик на истоимене фитнес програме који
постоје широм света под тим називом, као
на пример „Бут кемп“ Нови Зенланд или „Бут
кемп“ Ирска, а скоро сам сазнао да постоји
и „Бут кемп“ Румунија. Свако има апсолутну
слободу да креира свој тренинг програм, али
нам је у суштини филозофија иста - ред, рад
и дисциплина. Као у војсци. Одатле и тај

војнички назив. На Факултету спорта и
физичког васпитања сам истовремено
студирао спортско новинарство и фитнес, а
приватно био војнички дисциплинован када
је вежбање у питању, и ето, кад све то
спојите, настане „Бут кемп“ Србија.

• У чему се састоји циклус тренирања?
Тренажни циклуси се праве за спортисте,

у зависности од њихових планова, да ли
хоће да се спреме за битан меч, сезону или
имају дугорочне планове. Код рекреативаца
је сваки тренинг другачији и увек их држим у
неизвесности до следећег тренинга, јер када
би знали да ће по плану радити неку вежбу
коју презиру, сигурно би нашли добар разлог



7br. 1353/ 29.01.2016.

ИНТЕРВЈУ
за недолазак на тренинг. „Бут кемп кидс“ је
прилагођен том узрасту. Деца пре свега
морају да заволе да вежбају, а не да им то
буде само обавеза или, не дај Боже, неки
неостварени сан њихових родитеља.

• Како људи најчешће реагују када им
кажете шта треба да раде?

Сто људи, сто ћуди. Зависи највише од
самог односа вежбача према тренингу, али
пре свега његовог карактера. Дешава се да
успешни спортиста мрзи да тренира, а нека
жена која има троје деце и ради цео дан,
дође на тренинг у вечерњим сатима и
помера сопствене границе. Неко виче
“разумем”, ћути и ради шта год да му се
зада, (а тренер сутрадан штуца цео дан), а
постоје и они којима је увек све тешко,
који увек кукају, а најредовнији су.

• Које су крајности до којих
сте ишли и које тек планирате
да себи зацртате?

Границе су за оне који их имају.
Јако сам самокритичан када је
тренинг у питању. Један тренер
је рекао - “сигуран мушкарац
преиспитује себе,
губитници криве друге”.
Таквим начином
размишљања само
можете померити
границе и на тренингу и
у послу. Правило број
један је никада, али
никада не рећи не могу.
Пре десет година сам се
вуцарао по болницама због
астматичних напада гушења,
следеће године сам пливао у
леденој реци за
богојављенски крст. Пре пет
година сам оперисао раме,
већ следеће године сам
успео да оборим сопствени
рекорд у склековима.

Идемо даље.

• Шта највише цените код полазника
тренинга, а шта Вас највише нервира?

Највише ценим када неко зна шта хоће.
Са друге стране, они који долазе на тренинг,
а не знају шта хоће, троше и моје и време
оних који знају шта хоће, а могли би да се
испуне неким другим активностима. Нису
сви за тренинг.

• Која је Ваша филозофија у животу и
спорту?

Какав си на тренингу - такав си у животу.
Изађите из зоне комфора, схватићете да тек
тада настају добре ствари.

• Како успевате да тренирате, пратите
фудбал, организујете концерте, будете

родитељ?
Добра организација је главни фактор

активног друштвеног живота. Све је у
организацији или што би наш народ
рекао, “ко хоће, нађе начин”. Исто тако

народ вели “што више спаваш, више ти
се спава”. А ја волим да кажем „што

више тренираш, имаш више
енергије“. Да, могуће је

тренирати профи, радити
цео дан, отићи на
утакмицу или на неки
панк концерт, где се
допуниш позитивном
енергијом. Све је то
„велнес“.

• Какав је био
Београд некад, а какав

данас, из Ваше
перспективе?

У Београду се са
генерације на генерацију
преноси прича како је баш
генерација пре живела боље.
Постоји једна велика већина
младих људи која кука како
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је све катастрофално, како само треба ићи
одавде. Па добро, дај да урадимо нешто, да

поправимо то стање. Све је у ставу. Ствар
воље. Да ли хоћемо или нећемо да
предузмемо нешто по том питању.
Како је људима из Лазаревца
сметао пораст наркоманије, па кад
су видели да немају помоћ
надлежних органа, решили су да
узму ствар у своје руке,
самоорганизовали се и забележили
једну велику победу против дилера
дроге. Ето једног примера, а ако
ти на пример смета што је
медијски најзаступљенији турбо-
фолк, ти направи бенд. Испуни
свој живот. Никад није касно. Био
сам скоро на свирци једног младог
београдског “Лоле и Радио Блуз
бенда” , чији је просек година 60,
а енергија тинејџера. Само
позитива. Ако ти се иде, иди. Ако
хоћеш да останеш, као што су нас
баке васпитале - избегавајте лоше
друштво и уживајте у чарима
прелепог града.

• Како бисте неком странцу
описали тренутно стање у
Србији?

На своју отаџбину гледам као на
породицу. И када имате неке проблеме у
кући, не износите прљав веш напоље.
Проблеми дођу и прођу. Значи - само
најлепше, јер ће вас онда и они више
ценити.

• Посетили сте Темишвар. Нека
запажања?

Имао сам прилику да као спортски
новинар обиђем са Партизаном доста већих
и атрактивнијих градова од Темишвара, али
сам у првој посети 2008, након утакмице са
Политехником, случајно нашао један од
најбољих андерграунд рок клубова и
одлично се провео. То ме је и привукло да
га посетим још једном и имао сам ту част
да са српском заједницом проведем Бадње
вече у нашој цркви, а после тога једно
незаборавно божићно вече у одличном пабу
са још бољим избором пива. Све у свему,
само лепи и позитивни утисци о вашем

граду.

• Кад ће неко покренути „Бут кемп“ у
Темишвару?

Спреман сам. Регрутација може да почне.
Горан Мракић
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Светосавске приредбе представљају, из
перспективе православних верника, чин
поштовања и прослављања Светог Саве.
Оне служе да у својим умовима и душама
људи обнове памћење на Светог Саву и
православну веру коју је он оставио.

Арадски Срби, као и
њихови сународници из
осталих крајева Поморишја и
Баната, покушавају да се
сваке године прикажу у што
бољем светлу поводом
важних духовних празника, а
Савиндан је свакако један
од таквих. Прошлог петка,
22. јануара, сва места
арадског позоришта била су
попуњена, а уз месне Србе
дошли су и многи румунски
пријатељи да присуствују Светосавској
прослави припремљеној Светом Сави у част.

Женска певачка  група која активише при
културно-уметничком
друштву „Коло“ отворила је
Светосавску прославу
Химном Светом Сави. У
наставку је водитељ
програма Марко Аџић
поздравио све који су
својим присуством
увеличали овај догађај,
поздравном поруком
Савеза Срба и позвао
председника Савеза Срба
у Румунији, Огњана
Крстића да им се обрати.
Председник Огњан Крстић
поздравио је све Арађане и
пожелео им да се сачувају
у оквирима српске културне баштине.
Измећу осталог, истакао је значај оваквих
манифестација за све Србе, а посебно оних
у расејању, као што је наш живаљ у
Румунији, јер саборност, знање и слога су
врлине које треба да красе наш народ.

САВИНДАН У АРАДУ
Захвалио је локалним властима у Араду, које
су увек биле отворене за сарадњу са
Савезом Срба у Румунији приликом разних
културних манифестација.

Први су се на сцени појавили најмлађи
играчи, полазници школице фолклора, која

делује при КУД „Коло“. Одиграли су игре из
Срема под руководством Дарка Воштинара,
главног организатора манифестације и

новоизабраног председника
арадске подружнице ССР.

Представу су наставили
бивши чланови КУД-а „Сава
Текелија“ из Арада са
играма из Шумадије.
Подсетимо да је 2004.
године сада протојереј-
ставрофор Огњан Плавшић,
преузео арадску Српску
парохију и да је одмах
покренуо и оснивање овог
друштва, које и данас
делује увежбано,
професионално и дивно за
око. Затим је припремна
група школице фолклора

КУД-а „Коло“ одиграла игре из Шумадије и
Поморавља у кореографији Дарка
Воштинара.

Својим присуством прославу Савиндана у
Араду увеличали су и гости из Темишвара
АКУД „Младост“ играма из Централне Србије
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и кореографијом „Свечаност
на Опленцу“ Милорада
Лонића, у аранжману
Драгана Наранчића. Затим је
Стеван Парађеновић својим
посебним соло извођењем
на фрули наговестио наступ
Женске певачке  групе
културно-уметничког друштва
„Коло“, која је извела песму
„Уродиле жуте крушке“ под
уметничким руководством
Лее Чатић и солистичким
извођењем Снежане Чекић,
да би се после њих
појавили на сцени домаћини,
КУД „Коло“ из Арада са
играма из Врањског Поља у
кореографији Драгана
Павловића.

Публику су својим умећем
задивили и гости из
Свинице, чланови КУД-а
„Дунав“, који су под
упутством Милке и Живице
Балача одиграли сплет
народних игара из Пирота.
Затим су домаћини КУД-а
„Коло“ поново одушевили
публику играма из околине
Београда под називом „А ја
ђаво, па га мало дирам“, у
кореографији Драгана
Миливојевића и под
уметничким руководством
Дарка Воштинара.

Специјални гости вечери
били су наши познати
тамбурашки секстет
„Темишварски споменари“,
на челу са вокалним
солистом Пером
Тодоровићем. Томислав
Ђурић, Драгослав Влашчић,
Иван Пантић, Ненад Лукин и
Славен Павловић пратећи
нашег виртуоза банатског
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мелоса Перу Тодоровића су
задивили арадску публику
измамивши бурне аплаузе.

КУД „Коло“ се поново
представио својој публици
Српским играма из
Кумановског поља под
кореографијом Драгана
Павловића да би затим
сцену препустили гостима,
КУД „Свети Никола“ из
Дете, који су за то посебно
вече, својим лепим
ношњама и играчким умећем
задивили публику играма из
Баната.

Као што то приличи,
последњи су на сцену
изашли такође Арађани. У
„великом финалу“ малишани
из школице фолклора,
одиграли су игре из
Шумадије, а њихове старије
колеге из КУД-а „Коло“
закључили су Светосавску
прославу играма из
Босилеградског Крајишта.

Након завршетка
двоипочасовног богатог
културно-уметничког
програма, била је
организована заједничка
вечера за све учеснике,
организаторе и госте у
једном угледном арадском
ресторану, где су присутне
забављали вокални солисти
Мирјана Јовичин и Никола
Пандуров уз пратњу
оркестра Берислава Пејића.
Дружење се током ноћи
претворило у право весеље
које је, по српском обичају,
потрајало до касних сати.

Горан Гога Пантин
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Протекле седмице, двадесетог јануара по
новом, седмог по старом календару, МО
ССР у Старој Молдави прославила је своју
крсну славу, светог Јована Крститеља.
Сваке године, по завршетку литургије,

Старомолдавци се
окупљају у седишту
Савеза, где се обавља
свечани чин резања
славског колача.

Слично је било и ове
године. У подневним
сатима, након
богослужења, месни парох
протојереј-ставрофор
Василије Плестић је, уз
пратњу црквеног хора,
благосиљао кољиво и
пререзао колач. Он је у
свом обраћању истакао
важност очувања наших
обичаја, традиције, блага
које смо од предака
наследили, као и чињеницу да Савез у
свему томе има значајну улогу, али и велику
одговорност.

У име домаћина, председник МО, Адријан
Виктор Мојсеш, је захвалио присутнима што

Свети Јован, крсна слава МО ССР
у Старој Молдави

су и ове године у великом броју дошли и
уприличили овај догађај. Српски посланик у
Парламенту Румуније, др Славомир
Гвозденовић честитао је славу домаћинима
као и свима који славе Јовандан,

нагласивши да је наше
богатство и у нашим
црквама, у нашим
светосавским
манастирима, у нашој
духовности и у нашим
вековима које други
немају или нису, као ми,
сачували.

Тог преподнева,
Славомир Гвозденовић
је, на кратко, посетио и
две српске школе, у
Белобрешки и Мачевићу.
С обзиром да је посета
била уочи Светог Саве,
малобројне ђаке као и

малишане у два сеоска вртића посланик је
обрадовао поклон пакетићима. Деца су, за
узврат, посланика-песника даривала по
једном новонаученом рецитацијом.

Предраг Деспотовић
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Увек активног духа са луталачко-
истраживачким намерама, јасног
препознавања, уочавања и изражавања, Иво
Мунћан новом књигом потврђује свеколику
плодност и свестраност рада и делања на
част и ползу српске, а и румунске
књижевности.

Збирком „Ћутње и
сновиђења“ Иво Мунћан се по
ко зна који пут потврдио као
песник изузетно истанчаног и
префињеног израза,
избрушеног језика и јасно
изнијансираног погледа и
искустава проживљених и
доживљених са многобројним
и разноврсним животним
искушењима. У овим
најновијим стиховима Иво
Мунћан је свој на своме, а да
„злоупотребим“ и њега самог
па да кажем да такав какав је,
он је заварјашен, а какав би
могао да буде, понекад
проварјашен, па и
преварјашен; а онда путује
кроз простор и време и увек
довољно интригиран и
примамљив и, истовремено,
прихватљив, али никад
разварјашен, јер је чврсто завичајан и, у
исти мах, доследан, што нимало није лако.
Као такав, он је свакодневни посматрач и
прижељни пратилац са личним
опсервацијама и риминисценцијама упућених
свима нама. Упућених као опомене, као
подсећања, као дошаптавања.

Сам наслов књиге „Ћутње и сновиђења“
много тога говори и показује. Говори и
наговештава, јер је Иво Мунћан заправо
такав: довољно загонетан да привуче пажњу,
али је истовремено и јасан да може да да
одговоре на многобројна питања која су на
том путу ћутања и сновиђења. У самом
наслову је и јасна асоцијација на великог
српског беседника, књижевника, ерудиту,
професора Рашка Димитријевића, који нас је
водио ка „висинама и ћутању“. На те и такве
висине води нас и Иво Мунћан, а то његово
путовање је у функцији аутентичног
тумачења и суптилног доживљавања
одређене теме са изузетно развијеним
осећајем и осећањем за уметничко-
естетички суд, за просуђивања и поимања,

ПУТ КА ВИСИНАМА И ЋУТАЊУ
Иво Мунћан, „Ћутње и сновиђења“, Савез Срба у Румунији, Темишвар, 2015.

јер су његова опажања језгровита, луцидна и
са дубоко промишљеним закључним
запажањима.

У овој збирци песме су језгровите и јасне
и тешко је рећи која је боља и импре-
сивнија. Рефлективност и сензибилност
избијају из сваке песме и Иво Мунћан

сасвим искрено, можда се
чини и сасвим безазлено,
осенчава наше путеве, али и
странпутице, он брижно,
дискретно и ненаметљиво 
упозорава, јер не жели да се
мири са свим оним негативним
појавама што нас окружују.
Нуди нам Мунћан да се и сами
суочимо са стварношћу: А
правили су од мене и
рингишпил и циркуску
улазницу,/ и заборављени
кишобран/. Спотакли су се
код диск-џокеја/ јер им јe
понестало мастила./ Можда
су вас зато овамо упутили:/
да се сами уверите о чему се
ради. У овом лирском исказу
много тога је речено и
поручено!

Иво Мунћан је у дослуху са
многим ствараоцима, који су

оставили трага у Темишвару и српском
књижевном окружју. Са Ивом је ту и Милош
Црњански... а у дослуху је и са Бранком
Радичевићем, Бранком Миљковићем,
Душаном Васиљевим, Ђуром Јакшићем и са
многим другим ауторима. Па њему, на
пример,  Ђура Јакшић кроз ноћ збори:
Видим те, синовче, забринутог./Рано је да
пођеш кући наборана чела./ Тек што је
прошла поноћ./ А и млад си да те походе
мрави недоречја...

И овом књигом је Иво Мунћан потврдио
да је данас један од најплоднијих и
најзначајнијих српских песника, али треба
рећи да је исто тако значајан и као прозни
стваралац. Мунћан је аутор
вишедимензионалног свеобухвата,
вишезначног и јасно израженог сентимента,
што је доказао (уколико је то уопште
потребно) и овом збирком песама, која ће,
сасвим је сигурно, наићи и на леп пријем
код читалаца.

Душан Милићев
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КУЛТУРА

Koкан Младеновић је већ неколико пута
режирао представе у Темишвару, а после
„Окованог Прометеја“ у Националном
позоришту, представа „Опера просјака“ у
изведби Мађарског темишварског позоришта
„Чики Гергеј“ доживела је неколико
презентација у Темишвару и Букурешту.

У Темишвару је 23. јануара дворана
Мађарског позоришта била испуњена до
последњег места, а публика је уз квалитетан
превод осигуран уз помоћ слушалица заиста
уживала.

Позоришни комад енглеза Џона Геја (1685
– 1732), чувеног драматурга и песника
илуминизма био је инспирација Кокану
Младеновићу и Корнелији Голи да напишу
одличан сценарио за веоама актуелну
пародију.

Иначе, овај позоришни комад био је
својевремено инспирација и Брехту за
„Оперу за три гроша“ и Вацлаву Хавелу за
„Оперу просјака“.

Глумци темишварског Мађарског
позоришта су у споју глумачког талента,
добре приче и музике и игре од представе
„Опера просјака“ направили прави хепенинг
који не оставља празно место у публици.

Кокан Младеновић поново режирао представу у Темишвару:

ОПЕРА ПРОСЈАКА
Треба рећи и да је  „Koldusopera” / „Опера

просјака” Koкана Младеновића и Корнелије
Голи имала снажну екипу која је допринела
доживљају позоришта. Композитор је Ирена
Поповић, стихови и режија: Кокан
Младеновић, декор Марија Калабић, костими:
Татјана Радишић, кореографија: Андреја
Кулешевић. Глумили су Геза Асталош, Атила
Балаш, Андраш Банди, Емилија Борбеј, Жолт
Чалта, Атила Киш, Рита Лоринц, Етелка
Магјари, Имре Матјаш, Левенте Кочарди,
Емеше Симо, Моника Тар и Андреја Токај, а
за музику су се побринули Космин Харшијан,
Кристијан Чаба, Жолт Сабо, Илко Градев,
Марчел Суами.

Иначе, Кокан Младеновић је дуго био
директор позоришта Атељеа 212, а затим
независни режисер. Његове су представе
награђиване на скоро свим позоришним
фестивалима Централне и Источне Европе,
а познат је по томе што у представама
покреће и анализира политичку, друштвену и
културну проблематику, често правећи
паралелу са класичним текстовима. Тако је
било и у представи „Опера просјака“.

Љубинка Перинац Станков
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ОД ПЕТКА ДО ПЕТКА
ПОВОДОМ СТОГОДИШЊИЦЕ

ПЕТРА КОЧИЋА
У четвртак, 21. јануара, Задужбина „Петар

Кочић“ обележила је на Коларчевом
универзитету стогодишњицу великог писца.
У оквиру трибине на Коларцу о пишчевом
делу говорили су Никола Вуколић, директор
задужбине, Драган Великић, добитник НИН-
ове награде, универзитетски професор и
књижевни критичар Радивоје Микић,
универзитетски професор и књижевник
Никола Страјнић и Драгутин Илић. Њима се
придружио из Темишвара Славомир
Гвозденовић који је беседио о перцепцији
пишчевог дела у Румунији, у нашем
издаваштву (у Државном издавачком
предузећу, а касније у Критериону) у нашим
школама и на нашим сценама. Г.С.

СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА
У УДРУЖЕЊУ ПИСАЦА

СРБИЈЕ
У суботу, 23. јануара, у Свечаној сали

Удружења књижевника Србије одржана је
Светосавска академија којој је присуствовао
о епископ топлички, господин Арсеније, који
је пренео благослов Његове светости
господина Иринеја, српског патријарха који
је тог дана боравио у Женеви.

Пред никад пунијом Свечаном двораном,
Светосавску беседу одржао је др Јован Н.
Стриковић, а учествовали су песници
Славомир Гвозденовић, Гордана Влајић,
Љубомир Ћорилић и Миљурко Вукадиновић
и драмски уметници Биљана Ђуровић и
Милан Михаиловић Цаци. У уметничком делу
програма наступили су ученици музичке
школе „Стеван Мокрањац“ из Пожаревца и
етно-вокална група Музичке школе „Коста
Манојловић“ из Смедерева.

 Говорећи стихове своје песме „Колико
Косова у мени“ из истоимене књиге,
Славомир Гвозденовић је Удружењу
књижевника Србије честитао и пренео
поздраве из Темишвара обавестивши све
присутне да смо обележили или ћемо
обележити име и дело српског свеца,
просветитеља и државника кроз више
Светосавских академија и централну
свечаност у Темишвару.

Благодарја Удружења књижевника Србије
додељена су и ове године неколицини
књижевника и пријатеља српских писаца.
Међу награђенима нашао се и Лучијан
Алексиу коме ће Благодарје УКС уручити
председник Радомир Андрић на једној од
књижевних манифестација у Темишвару.

* *
Недавно је породица Чедомира Мирковића

у договору са Удружењем књижевника
Србије основала награду која носи име
покојног писца. Први добитник ове награде
јесте Милош Петровић, познати књижевни
критичар, аутор више књига у којима је
стручно и темељно оценио домете  бројних
српских писаца. У саставу жирија за
додељивање награде „Чедомир Мирковић“,
уз Марка Недића и Радомира Андрића,
нашао се и Славомир Гвозденовић.  Г.С.

СВЕТОСАВСКИ ПОКЛОНИ
СРПСКИМ ШКОЛАМА

Након обиласка српских школа у
Белобрешки и Мачевићу, посланик Славомир
Гвозденовић је обишао ђаке и наставнике
наших школа у Немету, Великом Сенпетру и
Фенлаку.

Уручивши им скромне поклоне, С. Гво-
зденовић им је честитао празник Светог
Саве и пожелео, уз здравље и успех, пуније
школе. Г.С.
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ПРАВОСЛАВЉЕ

Припремио протојереј-ст. др Бранислав Станковић

6. Taд гoвoри свeтитeљy Сaвo:
“O, Гoспoдe вeлики и силни,
Прeд кимe сe трeсy хeрyвими,
Имa л` иштa тeби нeпoзнaтo?
Ta ти видиш срцe y чoвjeкy
И пoзнajeш нajтajниje мисли.
Видиш црвa пoд кoрoм грмoвoм,
Пoд кaмeнoм гyjy oтрoвницy,
Нa днy мoрa свaкo зрнo пjeскa.
Нe мoгy сe oд тeбe сaкрити
Taмних љyди тaмнa бeзaкoњa,
Збoг кojих си нa крстy висиo;
Aли твoja љyбaв свe прeкривa,
Из љyбaви нeзнaниje jaвљaш,
Из љyбaви ти o знaнoм питaш,
Дa ти кaжeм штo ти бoљe знaдeш.”

7. “Нисy Срби кaнo штo сy били.
Лoшиjи сy нeгo прeд Koсoвoм,
Нa злo сy сe свaкo измjeнили.
Tи им дaдe зeмљy и слoбoдy,
Tи им дaдe слaвy и пoбjeдy,
И држaвy вeћy Дyшaнoвe,
Aл` дaрoм сe твojим пoгoрдишe,
Oд тeбe сe лицeм oкрeнyшe.
Гoспoдa сe српскa измeтнyлa,
Нa три вjeрe oкoм нaмигyjy,
Aл` ни jeднy прaвo нe вjeрyjy,
Прaвoслaвљe љyтo пoтискyjy.
Oдрeкли сe српскoгa имeнa,
Oдрeкли сe свojих крсних слaвa,
Свeцe свoje љyтo yврeдили.
A кo дижe црквy зaдyжбинy,
Нe дижe je тeби нeгo сeби.
Црквe дижy дa их видe љyди,
Црквe дижy, Бoгy сe нe мoлe,
Нит Бoжиjи зaкoн испyњyjy.
Вeликaши прaвдy пoгaзили,
Бoгaтaши милoст oстaвили,
Нe пoштyje млaђи стaриjeгa,
Нo сe млaђи пaмeтниjи грaди,
Нит нejaкoг jaки пoдржaвa,
Вeћ гa лoми дoк гa нe сaлoми,
Нит сyсjeдa сyсjeд oпрaвдaвa,
Вeћ сe кyнe кривo зa нeпрaвдy
Збoг блaтњaвe зeмљe oд aршинa.
Свeштeници вjeрoм oслaбили,
Kaлyђeри пoстe oстaвили,
Нит дjeвojкe држe дjeвojaштвo,
Свилy нoсe, грeхoм сe пoнoсe,
Mлaди мoмци пoштeњy сe смиjy,
A свoj рaзврaт ни oд кoг нe криjy,

Свети Николај Српски
НЕБЕСНА ЛИТУРГИЈА

Нити нaрoд зa нeдjeљy мaри,
Ни зa прaзник ни oбичaj стaри,
Нит прaзникoм црквe испyњyje,
Прaзнe црквe кa пeћинe пyстe,
Прaзнe дyшe, пa прaзнe и црквe;
Свyд сe црни црнo бeзaкoњe,
Стид мe jeдe и стид мe изjeдe,
Збoг гриjeхa нaрoдa мojeгa,
Штo и мeнe држиш близy сeбe.
Зaтo плaчeм мoj прeдрaги Спaсe,
Вjeчнoст ми je крaткa зa плaкaњe,
Вoлиo бих и y пaклy бити,
Сaмo Срби Бoгy дa сe врaтe.”

8. Mирнo Гoспoд сaслyшao Сaвy,
Пa пoдижe свojy свeтy глaвy;
И мислимa нeбeсa пoтрeсe.
Зaблистaшe мyњe и грoмoви,
Нaдyшe сe гaрaви oблaци,
Лeд сe прoсy o Пeтрoвy дaнy,
Свa пoбjeлe зeмљa Србинoвa,
Ka oд гyбe гyбaвa гриjeшницa.
Зaкyкaшe Срби y нeвoљи,
Aл` сe живoг Бoгa нe сjeтишe,
Нити Бoгa ни свojих гриjeхa.
A свe Сaвo нa кoљeнa клeчи,
Блиjeдo мy лицe oд yжaсa.

9. Taдa Гoспoд yстeжe oблaкe,
Дa нe пaднe кишa ни рoсицa,
Блaгo сyнцe y жaр сe oбрaти,
Свa сaгoрe зeмљa Србинoвa,
Прeсyшишe рjeкe и пoтoци,
Прeкaпишe дyбoки клaдeнци.
Зaкyкaшe Срби y нeвoљи,
Aл` сe живoг Бoгa нe сjeтишe,
Нити Бoгa ни свojих гриjeхa.
A свe Сaвo нa кoљeнa клeчи,
Блиjeдo мy лицe oд yжaсa.

10. Taдa Гoспoд вaши пoпyстиo,
Пo вoћy сe вaши yхвaтишe
Oбрстишe Ешљивe и jaбyкe,
Сaсyшишe питoмe вoћњaкe
Пo питoмoj зeмљи Србинoвoj.
Зaкyкaшe Срби y нeвoљи,
Aл` сe живoг Бoгa нe сjeтишe,
Нити Бoгa ни свojих гриjeхa.
A свe Сaвo нa кoљeнa клeчи,
Блиjeдo мy лицe oд yжaсa.

(наставиће се)
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Србољуб
Мишковић

Пише:

ЗА КОГА ЋЕ ЗВОНИТИ ЗВОНА

ПОЛИТИЧКА ХРОНИКА

Идеја устоличења нестраначке Владе, пре свега председника
државе Клауса Јоханиса, била је та да се у 2016. години поставе

темељи реструктурације политичке класе у земљи и усвајање нових
и „здравих“ принципа начина  бављења политиком

Устоличена нестраначка Влада техно-
крата Дачијана Чолоша, новембра прошле
године, након оставке кабинета Виктора
Понте, има за собом двомесечну активност
бројних проблема и перипетија. До краја
године, када су парламентарни избори,
кабинет донедавног високог функционера ЕУ
неће моћи много тога да уради у бројним
доменима не имајући политичку подршку
парламентарних странака. Идеја устоличења
нестраначке Владе, пре свега председника
државе Клауса Јоханиса, била је та да се у
2016. години поставе темељи реструктура-
ције политичке класе у земљи и усвајање
нових и „здравих“ принципа начина  бавље-
ња политиком. Уосталом, политичка класа
није оставила у народу, у минулих 26 година
демократског режима, добар утисак, већ
насупрот. Скоро ниједна политичка странка
на власти није у потпуности, мање-више,
била „по вољи“ грађана. У минулом периоду
корупција је у највишим слојевима друштва,
под плаштом политичара, расла из године у
годину као јунак из неке бајке. Све је то
довело до раслојавања друштва у миноритар-
ну пребогату класу и већинску сиромашну.

Иако су истражни и правосудни органи
задњих година „добро засукали рукаве“ и
десетине и десетине великодостојника
извели пред суд, корупција, непотизам,
злоупотреба положаја, прање новца, утаја
пореза итд. не јењавају. Грађанима је одавно
јасно да садашња политичка класа (мини-
стри, сенатори, посланици, председници
жупанијских савета, високи функционери...)
неће одустати од бројних привилегија у
корист друштва и државе, иако се у редо-
вима управо ових категорија налазиле и
налазе „муштерије“ правосудних органа. У
оваквим условима тешко да ће се испунити
бар неки дезидерати председника државе
као снажна Румунија, благостање грађана,
ред и дисциплина у свим доменима. Нестра-

начкој Влади Дачијана Чолоша предстоји да
у преосталих десетак месеци (ако се не
догоде неке битне промене) поједине доме-
не постави на здраве ноге. Биће врашки
тешко.

Кумовање нестраначкој Влади допринеле
су све парламентарне партије, мање АЛДЕ,
тако да кабинет Дачијана Чолоша има, рекли
бисмо, благослов Парламента за све оно
што смера урадити у једногодишњем ман-
дату. ПСД је своју подршку технократама
условио тиме да нова Влада усвоји нацрт
закона буџета за 2016. годину у визији
кабинета Виктора Понте, што се и догодило
усвајањем повећања минималне загаранто-
ване плате од 1. јануара. Са своје стране
ПНЛ је имао својих разлога да подржи
премијера именованог од стране председ-
ника државе (бившег председника ПНЛ-а)
рачунајући да ће „лакше“ освојити гласове
на локалним, а потом и парламентарним
изборима ове године.

Иако за сада не припада ниједној партији,
Дачијан Чолош се већ може сматрати
„искусним“ политичарем, судећи по
досадашњим наступима. Знајући да ће, ма
шта предузео, бити на удару партија и
грађана, Дачијан Чолош, са својим
кабинетом, покушава да се држи „подаље“
од страначких интереса и да... гледа своја
посла. Један пример минулих дана је
потврдио, бар за сада, непристрасност
премијера. У Парламенту су крајем минуле
године и ПСД и ПНЛ гласале да се избор
градоначелника и кнезова обави о.г. у једном
кругу, без обзира на проценат освојених
гласова. Након неких „провера“ у друштву
ПНЛ се уверио да ће доживети пораз и
затражио од Дачијана Чолоша да Влада изда
Указ за удовољење и другог круга на
локалним изборима. Наравно, премијер је
одбио и то је „разљутило“ челнике ПНЛ-а.
Све зависи шта ће рећи председник државе.
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Долазак у другу државу са другачијом
културом, а поготово другачијим језиком
поред узбуђења и свакаквих новитета са
собом носи и чињеницу да чак и
најдетињастија особа, уколико издржи
изложеност притиску „новог почетка“,
промениће се и сазрети за веома кратко
време.

Иако не долазе из „белог света“ студенти
из Србије на овај потез се одлучују управо
јер сматрају да им Румунија може понудити
више. Више могућности за образовање и
прилика за успех, што им и даје мотивацију
да се одлуче на корак да самостално
креирају своју судбину.

Реч је о тридесетак младих људи из
Србије који су на јесен прошле године
одлучили да дођу у Румунију, у Темишвар,
да уче румунски језик прве године и онда да
наставе усавршавање свог образовања у
Темишвару или неком од других румунских

НОВИ ПОЧЕТАК
градова.

Док онима који долазе из пограничних
места румунска култура и није толико
непозната, другима који се с њом сусрећу
први пут је доста необична. Што се
румунског језика тиче, ни он некима није
толико непознат, јер знају влашки језик који
је сличан румунском или су у својим родним
местима одрастали уз Румуне. Неки од њих
се изјашњавају као Власи, многима је
заједничко то да им је неко из породице
Румун, неко од предака. Тако су их и учили
као мале влашки језик или су као деца
слушали старије како причају на тада, како
кажу, непознатом језику.

„Студентски дом је право освежење“,
тврди Данијела из Кладова која у Темишвару
учи румунски језик и припрема се за даље
студије и додаје: „јер ја, за разлику од неких
студената овде, нисам живела у дому док
сам похађала средњу медицинску школу у
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Зајечару, него приватно. Живети са још
четири девојке, да пет особа дели четири
зида... па, човек сигурно мора бити спреман
на доста жртвовања, мора бити толерантан
и прилагодљив, али опет и то носи своје
чари. Ипак ми живимо заједно, имам срећу
да одговарамо једна другој и доста се
добро слажемо. Идемо заједно на
предавања,
кувамо заједно, а
понекад и
изађемо заједно.
Као мала
породица смо.“

Многи студенти
из Србије у
Темишвару се
припремају за
Државни институт
за фискултуру
(ДИФ). Марко је
један од њих. Он
каже да је у
Темишвару како
би научио
румунски језик и
наставио студије
на ДИФ-у. „Ја не
знам влашки језик
као неки други
студенти овде, моја бака је знала али ме
никад није научила. Тешко ми је да научим
језик, јер сам се први пут сусрео с њим, али
улажем доста труда. Тренирао сам кошарку
десет година у Вршцу, свом родном граду.
Овде сам покушао да се уклопим и нађем
неко „спортско“ друштво, што и није било
тешко. Од скоро се дружим са неколико
момака који играју кошарку за локални тим,
па са њима могу, осим кошарке, и румунски
језик да вежбам. Живот у дому ми се
допада, не волим да будем сам па ми прија
то што живим са још четири цимера.“

Нађа је помало уметнички тип иако се
окренула профитабилнијем занимању. Она ће
после припремне године у Темишвару да
студира медицину. Нађа обожава Темишвар,
поготово темишварско новогодишње издање.
„Темишвар одише неком посебном
чаролијом, поготово у новогодишње време

када је предивно окићен, све сија, ту су и
дрвене божићне кућице где се продају
разноразни традиционални румунски
производи, доста укусне хране и
занимљивих ствари које имају потенцијал да
постану божићни поклони.“

Многима је заједничко то да им се
Темишвар свиђа због многобројних,

предивних паркова. С обзиром да су стигли
у Темишвар на јесен док је све одисало
јесењим бојама и мирисима, многи су се
релаксирали у парковима, ишли у шетње или
почели са тренинзима које поштују и данас,
упркос хладном времену.

Можда би многе изненадило да су и
поред журки које често организују, ови млади
људи веома пожртвовани и доста времена
проводе учећи језик због чега заправо и јесу
у Темишвару. Среда вече је „резервисана“
као српско вече, када се на једном месту
скупе Срби из Темишвара, углавном
студенти и забављају се заједно.

Доласком ових младих људи Темишвар је
постао богатији и лепши. Ови људи имају
много шта за понудити и одлучни су да
успeју у својим наумима.

Маја Ковачевић
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Четврти разред Теоретске гимназије
“Доситеј Обрадовић’’ у Темишвару од ове
школске године има једно појачање. То је
дивна девојчица Јелена Мајкић. Она нам, са
својом породицом, долази из Вуковара, из
Хрватске: “Овде смо дошли у
септембру прошле године.
Тада сам упознала своју
учитељицу, Љубицу Попадић.
Мој брат Милан, који је други
разред, такође је упознао
своју. Имамо и малу сестру,
која има четири године. Њу
сад чува мама, а од следеће
године ће и она у вртић.’’

Јелена нам је причала и о
својој старој, а и новој
школи: “У Вуковару сам ишла
у две школе, ОШ “Даљ’’ и
ОШ “Макушица’’. Тамо је
школа другачија. Другачије
смо учили математику, из
језика смо, на пример, учили
када стављамо запету. Овде
ми је у почетку било тешко,
поготово због румунског језика, али сада
сам већ доста научила, па ми је лакше.
Тамо сам имала другарице Драгану, Мају,
Анђелу. Сада имам нове другове. Ивана,
Стелијана и Дејан су најбољи. Дружимо се
сваки дан. Играмо се, тркамо, шалимо се,
свађамо се, тужакамо се. Некад не слушамо
учитељицу. Али, ипак добро учимо, пишемо
редовно домаћи. Тешко ми је да учим
румунски, али иде. Имамо комшиницу која је
професорка у пензији и она нам помаже око
домаћих на румунском, и мени и брату.
Иначе, сама радим све задатке. Ипак,
најтеже су ми лекције из историје и
познавања природе, јер то нисмо учили до
сад. Волим математику и веронауку, јер ми
предаје тата, али он је и према мени веома
строг.’’

Српски јој је, наравно, најлакши предмет,
а Јелена воли да пише саставе: “Волим
саставе. Некад мало нажврљам, а некад ми
испадне баш лепо. Све сама смишљам.

Јелена МАJКИЋ,

ЛЕПО ЈЕ ОВДЕ, АЛИ ЗАВИЧАЈ ЈЕ У ДУШИ
Некада и не знам у почетку о чему да
пишем, али идеја ми брзо дође. Једном сам
се и добро уплашила, кад нам је учитељица
узела свеске да их прегледа. Имала сам
трему, али било је добро. Волим да пишем о

годишњим добима. Волим да
пишем о јесени, како сам
скупљала лишће. И о зими,
кад нас мама и тата вуку по
снегу на санкама. И лети
пишем како волим да идем
на базен и на одмор. А о
пролећу ћу писати, јер волим
кад идемо на ускршњи
распуст. Тада идемо код
бабе и деде у Бајмок. Тамо
нам бака све дозвољава и
удовољава. Зато волимо да
идемо у Хрватску, а и зато
што тамо имамо многобројну
родбину.’’ Свој завичај је
Јелена поменула у једном
свом јесењем саставу:
“Шарено лишће је почело да
опада са дрвећа. Све зелено

жбуње је почело да жути. Летње цвеће је
почело да вене. Зрело грожђе се бере и
прави се вино. Кад се мало смири време,
моја обитељ и ја се идемо шетати, па кад
видимо да се продаје кестење, купимо га,
одемо у парк и једемо. Моја породица и ја
уживамо у јесени. Таква је јесен у мом
завичају.’’

Завичај носи у срцу, али јој се свиђа и
Темишвар: “Свиђа ми се школа. Свиђа ми се
и град, посебно. Ми смо живели на селу, а
сада у граду. Волим кад ме тата води у
Дечји парк или кад нас мама и тата одведу
на трг у центру града па се тамо јуримо.
Волим и кад се шетамо ноћу по граду.
Свиђа ми се и што већ имам пуно
пријатеља и волим кад идем на рођенданске
журке.

Иначе, слободно време још проводим са
братом и сестром. Играмо се, гледамо
телевизију, играмо игрице. Лепо је овде.’’

Б. Герман
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Наша српска заједница има чиме да се
похвали. Њен понос су увек били и биће
млади нараштаји. Марко Марков, ученик
десетог разреда реалног смера Српске
гимназије “Доситеј
Обрадовић’’ у Темишвару,
један је од младих који се
поноси својим српским
пореклом, који негује
српски језик и култутру у
породици и који је без
размишљања уписао
Српску гимназију. О својим
школским данима каже:
“Наравно да сам уписао
Српску гимназију. То ми
даје могућност да још
боље научим српски.
Уписао сам реални смер
због, како кажу старији,
боље будућности, ипак је
мој омиљени предмет један
друштвени – историја. Томе
делимично доприноси и то
што нам је професор
историје и разредни старешина, Саша
Малимарков. Једно од мојих најлепших
школских искустава, бар у последње време,
јесте један пројекат који смо радили и то
под називом “Мањина сам, дакле вредим’’.
Са разредним старешином смо тим поводом
ишли у Букурешт, где сам презентовао
радове и готово сам сигуран да је то област
којом бих желео да се бавим у будућности.
Поменуо бих још један мој успех, а то је
велики број бодова освојен на последњој
Олимпијади из српског језика. Као награду
сам освојио путовање у Грчку. То је такође
једно од најлепших искустава које сам имао
везано за школу. У Грчкој је било баш
добро. Имао сам одлично друштво и супер
сам се провео.’’

Марко је, иначе, одличан ђак. Себе види,
као што је већ напоменуо, у областима
друштваних наука, али ни кад су природне
науке у питању, не заостаје са оценама.

 Марко МАРКОВ

У СРЦУ ИСТОРИЈА
Поред тога што му школске обавезе узимају
доста времена, Марко има и неколико
хобија, којима се предано посвећује. Један
од њих је спорт. Четири пута недељно је

обавезан да присуствује
тренинзима кошарке, а
викендом обично одмерава
снаге са другим екипама у
граду или у другим
местима: “Тренирам
кошарку већ осам година у
клубу “Вест актив’’
Темишвар. Био сам на
многим такмичењима и
утакмицама са клубом, али
прави доживљај тимског
живота дешава се на
камповима, што летњим,
што зимским. Тамо све
делимо подједнако, па и
казне тренера. Тада се
најбоље може видети наш
тимски рад, што нам је
важно када играмо
утакмице, јер кошарка је

колективни спорт и сви у екипи треба добро
да се слажемо и помажемо један другоме.

Имам још један важан хоби. То је пецање.
Када сам имао четири године, деда ми је
купио прву пецаљку. Баш он је кривац што
се више од пецаљке нећу никада одвојити.
Често идем на пецање, наравно кад је лепо
време. Лети свакодневно. Чим завршим
своје обавезе, узимам пецаљку и правац на
реку. Тако се одмарам. И кад сам на мору,
више волим да пецам, него да време
проводим на плажи.

Тренутно у животу имам пуно обавеза, а
претпостављам да ћу их имати још више,
како се приближава крај средње школе. Зато
сваки слободан моменат користим на
најбољи могући начин. Викендом волим да
изађем у град на неку добру журку. Мој
најбољи друг је Горан и заједно проводимо
ове најлепше младалачке дане.’’

Б. Герман
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Најгаднији месеци у годину су јануар и
фебруар. Нит вије ко некад, нит правиду
деца чиче од снега, нит мож да се
тоциљаш... Цело ништа. Малко навије,
смрзне јал се отопи, свуда само баруштине,
прљавштина, блато, каљави трагови од
ђонова ди год
уђеш. Не дође
човеку ништа да
ради.

Седим тако
једно
послоподне
укујуну, требим
оресе, слушам
радијо и гледим
кадикад кроз
пенџер. Гадно
време, керу да
не истераш
напоље.
Одједаред,
зврји телефон.
Одговорим, кад оно, кум Ранко. Ме пита дал
оћу да идем да му помогнем да закоље два
свинчета на село.

- Ко коља свиње између Светог Штевана
и Српске нове године, боктемазо?

- Мој ујка Жива. Сад се нашо, ко несвет,
ал шта да му радим. Дош јал не дођеш?

Како да одбијем кума? Се договоримо
кад и ди да се видимо. Да биднемо тамо у
полак седам зајитре, значи да треба да
кренемо из вароши око шест. Добро и тако,
субата, шта друго да радимо? Се сретнемо
ми у договорено време, слушамо у машину
касету сас Шабаном, у седам без пет
паркирамо исприд ујкине капије.

Ко је главни касапин? Чика Божа, кажеду.
Ми смо ту само да помогнемо, да држимо,
поливамо, сечемо, мељемо, баримо и шта
још треба. Баба Смиљка спремила и
очистила од увече бели и црни лук, олужила
кото и га напунила с водом, опрала чаброве
за маст и наложила ватру, да има вруће
воде.

- Варошани, сте спремни? нас пита чика
Божа. Спремни, како нисмо, одговарамо док
навлачимо гумене чизме, да не се укаљамо

КАД СМО БИЛИ ДА КОЉАМО
КОД УЈКА ЖИВЕ

у кочину и у другу авлију, ди није
бетонирано. Блато да те бог склони.

Он оштри ножове и испија једну велику
чашу вина. Ја узимам кувану ракију, кум
Ранко исто. Ко ће терати натраг у
Тимишвар? Очин ће терати, остајемо оде до

сутра, имамо ди
да спавамо.
Добро. Мајстор
је наоштрио
ножове, испијо
још једно вино
да се угрије, па
каже - ајт
замном. Уђемо
у кочину, турио
свинчету уста
један бочуг, му
везо стражњу
ногу сас
штранком и нам
дау да вучемо.
Смо га изнели

напоље, он дречи, уши ће нам пробити.
Осећа шта га чека, се одупире, се трза. Га
бречимо, ја и кум Ранко смо га пригњечили
с коленом, а мајстор Божа му забијо нож у
гршу. Баба Смиљка бежи фришко с ванглом,
да скупи крв за крвавуше. Пршти на све
стране, сви смо испрскани од крви, ал не
фали ништа. Још два-три трзаја и готов је.
Добро, скини дрвена врата од кочине и
мети га на њи, да га оперемо.

Кад смо свршили првог, хај по другог.
Чекај само да попијем још једну чашу вина,
каже чика Божа. Дај и овим момцима. Кум
Ранко пришо на вино, ја још једну ракију.
Нас уморио овај први, има бар стотријест
кила. Овај други је малко мањи, ал ограјсан.
Осетијо мирис крви на чизмама, почо да
нас напада, неда да га закачимо за њушку.
Оће да нас ује, ко кера, нико не сме да се
приближи. Овог треба са сикером по глави,
не мож другачије. Нас приваријо, утеко у
авлију, ми беж за њега, немож да га
уватимо. Му ушла строта у кости, не мари
више, све би да нас покида. Једва смо му
завезали једну штранку око ноге. Кум Ранко
га држи, он се отима, а мајстор Божа
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покушава да га докрајчи са сикером. Ја
гледим, терет ми се мето. Свиња скичи,
никад да падне, овај не мож да га стрефи,
гади, цигаретла му испала из уста, циркус
божји. Ко Кустурица да снима филм. Но, до
краја смо га средили некако. Кад смо
заклали и другог, каже Божа касапин баба
Смиљки да још изнесе бокал вина, јал га
дотукло свинче. Донесте и једно фртаљче
ракије кад већ идете укујуну, додајем ја.
Ево, стижу и ракија и вино.
Да попијемо још по једну па
да се приватимо да га
прљимо. Како оћете, сас
сламом, јал сас бутелијом?
Сас сламом, кад нас тако
увек се радило, каже ујка.
Добро, хај да узмемо пет-
шест балота, сигурно ће
нам требати, ако не и више.

Га прљимо и стружемо
кожуру сас оштром
перајцом и тупим ножовима.

- Ош мако од увета, ме
пита мајстор Божа?

- Дајте да коштам...
- Мени дајте реп, каже

Ранко, нисам глођо реп од
малена.

- Ево теби уво, теби реп,
а сад иди суни још једно
вино, каже намигнувши
бећарски. Има добро вино овај твој уја.
Уууу, финоћа! Не знам одакле купијо грожђе,
ал је цајс! Клизи ко млеко.

Он и Ранко се куцкаду с вином, ја, шта
ћу, тргем још једну ракију. Добра, јака,
домаћа, права шљивка. Напоље зима, минус
шест гради, ми ни не хајимо, само радимо и
цугамо.

Божа узо други нож, чист, оцеко свињске
главе и обесијо на плот. Ондак је извадијо
џигерице и мето и њи на плот. Извадијо
црева и дау женама да и опереду. Баба
Смиљка отишла и турила опрана црева у
шепру пуну црног лука, а прико је додала
малко бикабоне и сирћета, „да изађе онај
мирис од говнета“, каже.

- Баба Смиљо, док се свршиду та црева,
донесте још једно бокалче вина. Морам да
вам га пофалим, што јес, јес, одлично је! И
за овог момка мож још једно фртаљче
ракије, јел видим да има крафта. Ако, ако,

тако треба, не мож човек да ради ако му
зима. Падааабоооомее, рече испивши оно
што је остало на дну чаше, знате шта,
донесте боље онај бардак од пет литре,
мете га ту перед овог пања, па ћемо ми
сами да сипамо кад нам треба.

С бардаком је пристиго и један тањир пун
печених џигарица, сас луком. Опалимо то,
мажемо с кором од леба онај црни сафт шта
је осто и само се наливамо. Сам пришо и ја

на вино после таквог
оброка, шта могу. Смо
исекли ситно беле џигерице
и оно од главе, па смо
хитли и то у барење, у
кото. Смо кали тетку Живи
да мотри да извади то на
време и да мане после да
се олади.

- Момак, каже чика Божа,
иди исцепај још којо дрво,
ће се угасити ватра у
шпорет.

Изађем и гледим ди су
дрва. Под шопру. Уђем
тамо, кад чујем како се из
велике кујне баба Смиљка
жали тетка Живиној жени и
некој комшиници, Влајни:

- Ди је само нашо ове
гуланфере? Знаш коко су
прождрали досад? Хај, за

јело ни ми жау, је људски да даш
мајсторима да једу кад радиду, ал ови су
опалили већ шест литре вина одјутрос. А тек
је подне! Па мани га с милим богом, ни
животиње не по попили толико. Више штете
него користи, ратости!

Говориду, мислиду ја не чујем. Мени се
већ окреће углаву, ал узмем сикеру и
разбијем три-четир дрвета. Турим у кошар и
однесем у кујницу, ди смо ми радили. Кажем
мајстор Божи и кума Ранку шта сам чуо, да
смо можда притерали с пићем.

- Пусти је у татин, па шта, жау маторој за
један бокал вина? Човек треба да угрије кад
ради, друкчије како? Само ви ћуте и ждерте!

То је био стручни савет мајстор Боже, а
шта се даље десило, прочитаћете у једном
од наредних бројева...

(наставиће се)
Васика Флићкошов
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Припремио: Јадран Кланица

Ватерполо репрезентација Србије освоји-
ла је трећу узастопну, а укупно седму, титулу
првака Европе на 32. Европском првенству
одржаном у Београду од 10. до 23. јануара.

„Делфини“ су на овом првенству оствари-
ли максималних седам победа приказавши
убедљиву игру, што се одразило и у резул-
татима. У групној фази такмичења Србија је

савладала Хрватску са 13-6 (3-1, 4-2, 5-1, 1-
2), Малту са 20-2 (6-0, 5-1, 4-1, 5-0) и Фран-
цуску са 16-8 (3-4, 4-2, 3-1, 6-1). У осмини
финала потопљена је Словачка са 10-5 (3-3,
3-1, 2-1, 2-0), а у четвртфиналу надиграна је
Русија са 15-5 (3-2, 4-1, 4-2, 4-0).

У полуфиналу Србија је добила Грчку са
13-7 (4-3, 2-0, 4-1, 3-3), а Црна Гора је
победила Мађарску са 8-5. Пред 18.473
гледалаца у препуној Комбанк арени, што је
светски рекорд у историји овог спорта,

Србија је у финалу победила Црну Гору са
10-8 (1-3, 2-1, 3-2, 4-2) чиме је остала на
крову Европе.

Србија је седам златних медаља на
Европским првенствима освојила 1991, 2001,
2003, 2006, 2012, 2014. и 2016. године.
Сребрне медаље освојене су девет пута
(1954, 1958, 1962, 1977, 1985, 1987, 1989,
1997. и 2008) а бронза пет пута (1950, 1966,
1970, 1974. и 2010).

На челу са селектором Дејаном Савићем
учинак српских ватерполиста за освајање
првог места је следећи: Гојко Пијетловић (18
одбрана), Бранислав Митровић (35 одбрана),
Душан Мандић (13 гола), Андрија Прлаиновић
(18), Филип Филиповић (12), Душко Пијетло-
вић (9), Живко Гоцић (4), Стефан Митровић
(7), Милан Алексић (7),  Милош Ћук (9),
Слободан Никић (10), Никола Јакшић (6) и
Сава Ранђеловић (2).

За најбољег играча првенства проглашен
је Андрија Прлаиновић.

Бронзану медаљу освојила је Мађарска
победом од 13-10 над Грчком, док су у прео-
сталим сусретима за одређивање коначног
пласмана остварени следећи резултати:

За 5. место: Шпанија – Италија 8-7
За 7. место: Хрватска – Русија 13-5
За 9. место: Француска – Румунија 12-6
За 11. место: Немачка – Холандија 9-7
За 13. место: Словачка – Грузија 10-9
За 15. место: Малта – Турска 14-13

ДЕЛФИНИ НА КРОВУ ЕВРОПЕ

ЦРНО-БЕЛИ ВЕЧИТИ ДЕРБИ
Резултати 21. кола:
Металац – Будућност 61-67
МЗТ – Крка 69-67
Олимпија – Задар 84-76
Игокеа – Цибона 68-57
Сутјеска – Мега Лекс 68-73
Цедевита – Тајфун 94-61
Партизан – Црвена звезда 86-81
Табела:

1. Будућност 21 19 2 1624-1407 40
2. Цедевита 21 16 5 1613-1486 37
3. Ц. звезда 21 15 6 1613-1450 36
4. Мега Лекс 21 14 7 1650-1546 35
5. МЗТ 21 9 12 1509-1501 30
6. Игокеа 21 9 12 1489-1513 30
7. Партизан 21 9 12 1541-1576 30
8. Цибона 21 9 12 1476-1521 30

9. Задар 21 9 12 1402-1477 30
10. Олимпија 21 8 13 1500-1528 29
11. Крка 21 8 13 1479-1554 29
12. Металац 21 8 13 1486-1576 29
13. Сутјеска 21 7 14 1462-1565 28
14. Тајфун 21 7 14 1448-1592 28

У 22. колу, од 29. јануара до 1. фебруара,
састају се:

Задар – Металац
Крка – Игокеа
Будућност – Партизан
Олимпија – Тајфун
Цибона – Сутјеска
Мега Лекс – Цедевита
Црвена звезда – МЗТ
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Припремио: Србољуб Мишковић

Фудбал, Прва лига

СА ПОДМЛАЂЕНИМ ТИМОМ
У ОДЛУЧУЈУЋЕ ОКРШАЈЕ

АКС Поли се налази у Анталији на
базичним припремама за наступајућу сезону.
Тренер Флорин Марин је повео у Турску и
неколицину младих играча, јуниора, из
сопственог подмлатка. За сада једино
појачање, како се претпоставља, јесте
Холанђанин Принс Рајомар са солидним
искуством у условима када су клуб
напустили Лукин, Кирштајн, Попараду,
Поповић, Руфио, Артеан, Кроитору, Пап,
Куртјан, Сармов. У Анталији су тренутно
само двадесетак играча, а руководство
клуба рачуна на још неколицину као
појачање. Од старе „гарде“ су на
припремама Белу, Скутару, Кану, Дан
Попеску, Љоренте, Мелинте, Барбуц, Зику,
Бокшан, Хернандез, јуниори Харалд Фридрих,
Дејан Сореску, Андреј Синтеан, Каталин
Доман, Данијел Русу. Гога и Елек су лакше
повређени, док је Смаранда у овом тренутку
први голман екипе.

Ако руководство клуба не успе да у
кратком року појача тим са бар 3-4 искусна
играча (и квалитетна, наравно) сумњам да
ће АКС Поли успети да сачува прволигашки
статус, будући да се првенство наставља
за три недеље.

У Анталији је АКС Поли одиграо и први
пријатељски сусрет са бугарским
прволигашем Ботев из Пловдива и доживео
пораз од 1-4. Иако Ботев не припада елити
бугарског фудбала, разлика у квалитету је
била очигледна, што потврђује и резултат.
Можда овај резултат и није „релевантан“ у
припремном периоду, али се лако може
догодити да се понови ситуација са почетка
првенства, када су појачања у град на
Бегеју стизала као возови на железничку
станицу. Гога, Зику, Кроитору, Куртјан, Лукин,
од којих се много очекивало, подбацили су у
највећем броју утакмица, јер нису били ни
физички, ни психички спремни. Ситуација се
може поновити и сада, што би било погубно
за клуб. А талентовани младићи укључени у
припреме тешко да се могу супротставити
ривалима у наставку будући да су сви

кандидати за испадање (Конкордија,
Волунтар, Ботошањ, Петролул итд.) осетно
појачали саставе. АКС Поли остаје у
Анталији до 2. фебруара.

У понедељак, АКС Поли је одиграо још
два сусрета: 2-0 са екипом ЛАСК Линц
(Аустрија) и Видеотоном (Мађарска) 1-1.

Рукомет, Прва лига

ХК ПОЛИТЕХНИКА МОЖЕ
У „ПЛЕЈ-ОФ“

Поред Рагби клуба Сарасенс Темишвар,
рукометни клуб Политехника, у мушкој
конкуренцији прве лиге је у минулом периоду
био један од најуспешнијих тимова града на
Бегеју. Тренер Перо Милошевић је успео да
„уклопи“ солидан тим са неколицином
репрезентативаца (Даскаловски, Фенић,
Григораш, Чиковани) и да се у првом делу
шампионата равноправно носи са клубовима
који претендују на шампионску титулу.

ХК Политехника је минулог викенда
одиграо и прве пријатељске међународне
сусрете, у дворани „Константин Жуде“, са
прваком Србије, Војводином из Новог Сада.
У првом сусрету Политехника је победила
са 34-30, а у другом Војводина је савладала
домаћи тим са 23-22. Међу стрелцима
понајбољи су били  Чиковани, Ласица,
Пајуш, Фенић, Пејовић...

У наставку припрема, Политехника ће
гостовати у Шапцу, где ће се састати са
Металопластиком, некадашњим шампионом
Југославије и најбољим тимом у Европи, у
чијим су редовима наступали Исаковић,
Вуковић, Вујовић, Шкрбић и други
репрезентативци. Данас је Металопластика
само бледа сенка некадашњег шампиона али
још увек тим за свако поштовање. У два
планирана сусрета Поли ће користити све
расположиве играче, а тренер Милошевић ће
моћи да стручном анализом изради тактику
за наставак првенства. По свим приликама,
Политехника се може „пласирати“ међу шест
екипа и играти у „плеј-офу“.
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Драга наша

ИРИНКА РОЦКОВ
СТАНКОВ

учитељица у
мировини

из Великог
Семиклуша

31. јануара славиш
свој 80. рођендан.
Ми ти желимо, из

свег срца, све
најбоље у животу,
здравља, среће,

лепе дане да их проведеш уз нас и са
нама који те поштујемо и волимо: унука

Алиса, ћерка Весна, зет Сло, супруг
Живојин, Миљка и Ђорђе.

Живела, на многаја љета, Бог да те
чува!

Срећан
рођендан

нашој драгој

ЈУЛИЈАНИ
ПЕТРОВИЋ

из
Темишвара

Овом
приликом

желимо ти,
из свег срца,

пуно
здравља, сунчаних дана и много среће у
окружењу оних који те поштују и воле, да

нас и даље радујеш осмехом и својом
добротом. Желимо да ти се испуне

онолико жеља и снова колико ће ти бити
довољно да будеш срећна!

Са пуно љубави: тетка Вида, сестрица
Родика и Ђовани из Италије.

Само твој је овaj
дан, најлепши дан,

твој рођендан!
Наша млађа ћерка

НАТАША СИЛИН

испунилa је 28.
јануара 8 година.
Свака ти минута

срећна била,
Свака ти cе жеља

испунила!
Нека те кроз живот
срећа и здрављe

прате,
Лепших ти жеља не можемо дати!

С љубављу: мама Николета, тата Саша,
сестра Александра  и деда Павле из
Великог Сенпетра, тетка Цветанка

Думитреску из Темишвара.

Наша драга унука

НАТАША СИЛИН

прославилa je  28.
јануара свој 

рођендан. Том
приликом желимо јој
срећно рођенданско
славље, на многаја

љета, нека ти живот
буде испуњен лепим

и светлим
тренуцима, да будеш

здрава и да ти се
испуне све твоје жеље!

Пуно те волимо:  мајка Мариоара и деда
Љубомир Мендебаба из Чанада, и

прабаба Елена.

26. јануар - најсрећнији дан, јер наша ћерка

ТАЊА МИШИЋ

прославила је свој 10. рођендан!
Срећан рођендан

Сунце наше драго,
Волимо те, волимо
Ти си наше благо!

Нека ти цвеће у животу цвета
И срећно живи, много, много љета!

С љубављу: мама Ана, тата Јездимир, сестре Јасмина и  Бјанка и
деда Сава из Великог Сенпетра.

ЧЕСТИТКЕ
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Драгој

КРИСТИНИ ХРЖЕТ
из Великог
Семиклуша

поводом 79.
рођендана, 30.

јануара, желимо
безбрижне дане,

пуно здравља и да
још дуго буде поред

нас својом
добротом.  На

многаја љета, с
љубављу и

поштовањем,
породица Рас,

Маринел и Виорика и њихова деца
Нарцис, Денис и Џесика.

Драгој

МАРИНИ МАРТИНОВ
из Темишвара

честитамо рођендан са
најлепшим жељама за здрављем и

срећом и да нам дуго поживи.
Са поштовањем, Душан и Велинка

Аднађ.

Своме драгом брату

СТАНИСЛАВУ
ПЕТРОВУ

из Темишвара

Срећан 81.
рођендан, пуно

здравља, среће, леп
и дуг живот и све
најбоље у животу,

желе сестра Станка
и зет Живица из

Дињаша и синовац
Драган са

фамилијом из
Немачке.

МИЛЕ ТОДОРОВ
(1 година)

Дињаш

КАРЛА МАРИНА
ПАНИЋ

(4 године)
Темишвар

ПОДЕЛИТЕ РАДОСТ СА
НАМА И ПОШАЉИТЕ НАМ

ВАШЕ ФОТОГРАФИЈЕ!

ЧЕСТИТКЕ
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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.

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.

РАДИО ТЕМИШВАР

Сваке недеље,
од 15.00 до 16.00 часова,

на 630 килохерца.
Уживо програм на српском језику

ЧЕСТИТКЕ, ЖЕЉЕ И ПОЗДРАВИ
Телефони:

0256.49.35.45; 0256.49.55.36; 0372.56.10.25; 0372.56.10.35.
Телефон за sms поруке:

0725.737.373.
Слушајте нас и на интернету, на адреси:

www.radiotimisoara.ro

ОБАВЕШТЕЊЕ

Месна организација Букурешт Савеза
Срба у Румунији врши попис деце, од 0
до 18 година, која живе у Букурешту и
чији родитељи желе да им пруже прилику
да уче српски језик и да се прикључе
образовним пројектима које Савез Срба у
Румунији организује или подржава
(школски кампови, празнични 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.

ОГЛАСИ
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ОГЛАСИ

Са болом у души обавештавамо да је 13.
јануара 2016, у далеком Торонту, Канада, у
69. години живота, преминуо наш драги

ЈОЦА ПЕЈАНОВ
родом из Ченеја

Оно што је красило нашег
Јоцу су скромност, несебичност
и поштење. Имао је велико
срце пуно љубави за све са
којима је живео, са којима је
друговао и кога је познавао.

Оставио нам је дивне успомене на наше
пријатељство и тренутке проведене заједно,
као и бескрајну тугу што више није са нама.

Вечна му слава и успомена! Неутешни,
његови пријатељи: Риста, Марија, Драган,
Олгица и Дајана.

Пролази најтужнија
година дана од када је
преминула наша драга

ДАРИНКА ПЕТРОВ

Тешко је живети без
тебе,  јер увек си била
ту да пружиш руку кад
затреба и у добру и у
злу. Нећемо те никада
заборавити, заувек ће-
мо те носити у  срци-
ма и сећати те се као
особе која је носила са собом увек осмех,
доброту и несебичност којом је пленила све
око себе. Заувек ожалошћени: син Тави, унук
Петар и брат Бранислав са породицом.

Пролазе 6 тужних година
од када је преминула на-
ша драга

ЈУЛИЈАНА ЖИВАНОВ
родом из Великог

Сенпетра

Својом благом нарави,
љубављу и нежношћу, бде-
ла је над нашим животима.
Њена огромна љубав, велико пожртвовање,
племенитост и хуманост, бескрајна доброта и
посвећеност породици за нас су ненадок-
надив губитак.

Почивај у миру!
Ожалошћена породица.

Пре месец дана уснуо је у Господу наш
драги

ОМЕР ЖИВАНОВ
родом из Великог

Сенпетра

Нема дана да те не спо-
менемо, и са тугом и су-
зама у очима, присетимо
оних дана када си ти био
међу нама, када нам је кућа
била пуна радости, љубави,

среће.  Био си вредан, частан, поштен, пун
живота, то си све знао да пренесеш на нас,
да нам улепшаш и олакшаш живот.

Почивај у миру!
Ожалошћена породица.

Поштовани верници, драги пријатељи,

У току су радови на обнови семаpтонског храма посвећеног Вазнесењу
Господњем (друга етапа, јужни део, фасада).

У домовини или расејању, својим прилогом постаните дародавци, јер “ко
цркви даје, Богу позајмљује”. “Свако своје зрно наде нек принесе хлебу

спаса, како је дивно Господе кад храм васкрсава!” (Владика Николај
Велимировић).

Информације на тел:
0746.056.646, 0762.830.823.

Уплате на жиро-рачун:
RO03RNCB0249049285000001

CUI 8235711
(Parohia Ortodoxã Sârbã Sânmartinu Sârbesc)

Јереј Миливој Горник
свештеник у Српском Семартону

ЧИТУЉЕ
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ЧИТУЉЕ

Са болом у души подсећамо родбину и
познанике да је прошла 21 тужна година без
ваше љубави, топле речи и подршке. Са
љубављу чувамо успомену на вас, наше
драге и добре родитеље, дејку и мајку, који
су нас оставили и преселили се у вечност

ТАЦА и РАДОВАНКА РАЈИЋ
родом из Иванде

За њима тугују: ћерка Милева и зет
Стева, унук Слађан са породицом, ћерка
Борица и унук Анђелко са породицом.

Почивајте у миру, драги наши родитељи,
бићете увек у нашим мислима, док нас има.

Тужни помен

ЖИВКО СТОЈАНОВ
из Варјаша

родом из Сараволе

Двадесет и три го-
дине без тебе. Узалуд
их је бројати, оне не
могу вратити изгубље-
но. Али није узалуд
чувати сећања, успо-
мене и знати да жи-
виш кроз оне који носе
део тебе. Како је живети без тебе, знамо
само ми који смо те волели и поштовали.
Чуваћемо успомену на тебе у свакој нашој
причи, сећању и сузама.

Никада те нећемо заборавити, заувек си у
нашим мислима. Почивај у миру!

Tвоји најмилији.

Тужно сећање пово-
дом проласка 1 године
од када је преминуо
наш драги

БОРИСЛАВ
МИЛАДИН ЛАЗИЋ
родом из Иванде

Поносни смо што
смо његови и што смо
с њим живели, јер ње-
гов је животни пут био
пут поштења, достоја-
нства, љубави и части.
Вечно ће бити са нама и у нама.

Кроз живот, са тобом у срцу: супруга
Лући, ћерка Љиљана, зет Велимир, унука
Јасмина, брат Милан, пријатељи Акица и
Даница Ердељан.

Болно и тужно сећање на 3. фебруар када
се пре две године преселио у вечност мој
драги супруг

ДРАГОМИР ДРАГА МИРЈАНИЋ

Љубав, успомене и незаборав чуваћу у
срцу свом заувек. Господ Бог нека ти подари
вечни мир и спокој!

Неутешна супруга Мира.

Пролазе две тужне
године од када нас је
напустио наш драги
теча

ДРАГА МИРЈАНИЋ

Памтићемо га као
изузетног, насмејаног,
племенитог човека, ко-
ји нас је уверио да по-
стоје “велики” људи.
Вечна му слава и успо-
мена!

Са поштовањем:
синовци Славица и Драган са породицама.
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ЧИТУЉЕ

У нежном сећању чувамо успомене на
драге родитеље, који су преминули пре 45,
односно 6 година

БОГДАН и МАРИНА МАТИЋ
родом из Иванде

Били сте пожртвовани и брижни родите-
љи. Привржени породици, наш узор, несебич-
ни у родитељској љубави коју сте нам пружа-
ли. Увек сте са нама у нашим срцима и при-
чама. Почивајте у миру!

Поносни на вас, никада вас неће забора-
вити: син Жарко, снаја Мара, унук Драган,
снаја Мирела, праунуци Исабел и Оливер.

Тужан помен поводом проласка 6 година
од када су преминули наши драги

ИВАН и ГОРДАНА МАТИЋ
родом из Иванде

Поштовање, захвалност и љубав према
вама заувек остају у срцима ваших
потомака.

Са тугом, породице Матић и Мишић.

Не могу ове 4 годи-
не из срца наших из-
брисати  твоје име.
Суза искри, а бол нас
слама, живећеш вечно
у нама, најдражи сине

ОЛИВЕР АЛБУ
из Темишвара

1962-2012.

Дана 28. јануара
2012. године трагична
и апсурдна смрт у са-
обраћајној несрећи, прекинула је твоју мла-
дост и угасила блиставу насмејану звезду на
небу. Тешко је живети без тебе, јер био си
све што се може пожелети - наш понос, на-
ша радост, наша срећа, наш живот. 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,
за све нас који смо га много волели: мама
Нада, тата Жарко и мали седмогодишњи син-
чић Оливер-Мићко.

Четворогодишњи помен одржаће се у не-
дељу, 31. јануара, у Српској православној цр-
кви у Темишвару-Мехала.

40 дана неизмерне
туге и  бола за нашом
драгом мамом

ЕКАТЕРИНОМ
СТЕЛОМ ЈОРГОВАН

из Кетфеља

Била си нам све у
овом животу, отишла
си и нас децу твоју
оставила сироте и са-
ме. Плачемо, међусо-
бно се тешимо, али
утехе нема. Утеха је
једино у молитви и Богу. Њему се молимо да
твоју племениту душу смести у вечно бла-
женство са свима уснулима из нашег рода.

Господе прими душу наше драге маме и
подари јој вечни покој, а нама, уплаканој и
неутешној деци Горану и Горјани сузе обри-
ши и мира у души подари.

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

Најтеже и најболније 2 године без драгог и вољеног

САВЕ ПАУНКИЋА
из Темишвара

Снага твог постојања јача је од година које су прошле и које ће
проћи. Увек си ту...  Иза тебе је остала болна и непремостива пра-
знина. Ни лепе успомене не могу да врате изгубљену пуноћу нашег
заједничког живљења. Био си велики човек, тешко те је достићи.
Супруг за поштовање, тата за понос, деда за обожавање. Волимо те,
увек ћемо те волети. Ти си нам више од успомена, љубави и
поштовања. Ти си живот који живимо и у њему ћеш увек бити са нама.

Увек у мислима са тобом: супруга Јулијана, синови Зоки и Пупи, снаје
Клаудија и Мирела, унуци Горан, Дарко, Рајан и Мирко.

Тужан помен пово-
дом проласка 2 године

САВА ПАУНКИЋ
родом из Српског

Семартона

Све што је људско
и племенито, красило
је твоју душу и срце,
волео си људе, радо-
вао се животу, али су-
дбина је друго желела,
тешка болест и неумо-
љива смрт отргла те
је од нас. Постоје очи које за тобом плачу,
постоји твој осмех који се вечно памти, до-
брота и лице које се никад не заборавља, а
рана у срцу која никад не зараста.

Са тугом: брат Доја, снаја Маца, cиновица
Јасмина и Радица.

Две тужне године
недостаје нам наш дра-
ги брат

САВА ПАУНКИЋ
родом из Српског

Семартона

Сваки дан је под-
сетник на тебе. Време
иде, али твој лик не
бледи. За добре, пле-
мените људе са толи-
ко љубави као што је
била твоја, сијаће
звезда која ће обасјавати наш пут. С поно-
сом ћемо се сећати свих година које смо
провели заједно и које нас подсећају на све
што смо твојим одласком изгубили.

Неутешни: брат Пера, снаја Дојна и сино-
вац Александар.

Две године у срцу
чувамо драгог кума

САВУ ПАУНКИЋА

Постоји туга коју ни
време не може убла-
жити, недостају нам
твоја љубав, топлина,
снага, срећа, ведар
дух. Отишао си у јед-
ном трену тихо, без и
једне речи, а тако од-
лазе одабрани. Посто-
јиш у свакој сузи која
падне, у сваком трену кад ти име изговори-
мо.

За тобом тугују твоји кумови: Мића, Кармен,
Даница и Лазика Живковић.

Пре две године до-
стојанствено и тихо,
као што је и живео,
отишао је наш драги

САВА ПАУНКИЋ

Остала су сећања
на изузетног човека,
ретких моралних и
људских квалитета.
Туга, бол и празнина
су свуда око нас. Не-
достајеш нам у сваком
сећању, разговору, при-
чи. Наши лепи заједнички тренуци дају нам
снагу да идемо даље.

Сачуваћемо те у нашим успоменама, твоји
пријатељи Родика, Ђовани и мајка Вида.






