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ВЕСТИ
САВЕТНИК ПРЕДСЕДНИКА НИКОЛИЋА У САВЕЗУ
Иван Мркић, специјални изасланик
председника Србије Томислава Николића
посетио је за Савиндан Савез Срба у
Румунији. У „Српској кући“, он се састао
са послаником др Славомиром
Гвозденовићем, проф. др Миљом
Раданом, Јадраном Кланицом,
директором наше гимназије и Златиборком Марков, секретаром ССР.
У срдачном разговору посланик је
представио српску заједницу и најважније активности Савеза, а проф. Радан је
обавестио угледног госта о проблемима
везаних за статус лектора српског језика
на Западном универзитету. Истом приликом,
Јадран Кланица је истакао неопходност да
Србија годишње додели неколико стипендија
апсолвентима Српске гимназије „Доситеј
Обрадовић“.
Одушевљен начином организовања и

активностима српске заједнице, Иван Мркић
је рекао: „Ви сте сто пута доказали да сте
бољи Срби од нас из матице“ и додао да
нас сматра за најорганизованију и једну од
најактивнијих у читавом српском расејању.
Р.К.

МАЛИ РЕСТАУРАТОРИ
У понедељак, 25. јануара, била је
одржана својеврсна акција под називом
“Мали рестауратори’’. Акција се, на
иницијативу професорке ликовне културе
Дане Петков, одржала у Викаријату у

Темишвару, а у њој су учествовали ученици
осмог, деветог Р, десетог Р и дванаестог
разреда Српске гимназије “Доситеј
Обрадовић’’ у Темишвару. Четрдесет и један
ђак је претходно на часовима цртања учио о
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рестаурацији музеја, а сада су то знање
могли да провере у пракси. Иначе, како нам
каже проф. Дана Петков, идеја је била да се
помогне нашој цркви, јер је она увек
помагала када је у питању материјал који је
потребан за извођење наставе ликовне
културе. Деца су позлатила орнаменте на
стиропору и по речима професорке, јако
су се добро снашла. Сви су схватили
озбиљност пројекта, јер им се објаснило
да се не сме погрешити и деца су се
придржавала упутстава и веома успешно
извршила задатак.
Професорки Дани Петков, идејном
творцу ове акције, помогли су и колеге
професори гимназије, вероучитељ Лазар
Станковић и разредни старешина
дванаестог разреда, проф. Ђурђевка
Радука, који су заједно са свим ђацима
отишли из школе, после часова, у
Владичански двор.
Деца су се осетила важном, јер су
учествовала у правој рестаурацији, а Цркви
је ова помоћ добро дошла. Овај мало дужи
школски дан је, дакле, био на обострано
задовољство и деце и Цркве. Б. Герман

КО БИ РЕКО

УНУТРАШЊА ГЕОГРАФИЈА

Пише:
Љубинка
Перинац
Станков

Има ипак у нама нечег колико необјашњивог, толико и лековитог...
Нашу унутрашњу географију не померају туђе оловке. Ту границе
ипак одређујемо сами.

- Шта имаш још да довршиш?
- Још само лекцију из географије, каже ми
син и додаје да уопште не зна чему ће та
лекција из географије да користи баш данас,
кад треба да се пицнемо за Светосавски
бал у Опери и кад су још од поднева
кренули телефонски позиви другара, и
(нарочито)
другарица који
проверавају
вечерње присуство
на овом важном
догађају по Србе
Темишварлије.
Па сад, ако ћемо
искрено, географија
јесте важна, није да
није, али је некако
неодређена, баш
као и времена у
којима живимо.
Професор
Фенлачки нас је
почетком
осамдесетих, на
пример, учио да ми,
Срби у Румунији,
живимо у Европи.
Тако смо веровали да живимо у срцу Европе
до 1989. Од тога доба, постали смо
периферна Европа, у индулгентним
случајевима Mitteleuropa, да бисмо врло брзо
добили налепницу Источне Европе (у
преводу за западњаке - сиромашна
родбина).
Још пола сата до почетка Светосавске
академије. У Оперу нас мој муж уводи на
споредна врата. Иза кулиса, хористи за
једним столом пију кафу. Професор Јоца
затеже лептир машну. Мала Јована у
елегантној плавој хаљини трчи ходником, а

за њом њен тата Борко. Ту је и Нада у
народној ношњи. Њен тата Ненад ће је на
сцени пратити на тамбури. И Дејан и
Јасмина се спремају да прате сина Игора, и
Сања и Миодраг прате свога Луку, Радмила
јединца Богдана, а Пера, наравно, унуку
Ивану. Остатак породице је у публици, све
до бала, када се
старији повлаче, а
млади... Ма знате
већ због чега млади
воле балове.
У фоајеу при
излазу срећем
колегу, држи у руци
два капута,
оријентише се у
простору и тражи
матеру:
- Хеј, ми крећемо
кући већ од сат
времена, ал‘ моја
Ката к‘о из затвора
да сам је дов‘о,
само још ову
школску другарицу
да поздрави и мало
ову другу и после
да изљуби Олгу. И ево, сад је опет нестала.
Ја са врха степеништа гледам за сином,
мом колеги би добро дошла мапа или бар
џи-пи-ес да пронађе мајку. Коло се захуктало
уз Сељанчицу, Жикино, Мађарац па
Моравац...
Сетих се лекције из географије и
премештања граница. Има ипак у нама нечег
колико необјашњивог, толико и лековитог...
Нашу унутрашњу географију не померају туђе
оловке. Ту границе ипак одређујемо сами.
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ШТА ШТАМПА ШТАМПА

Николић: Признање независног Косова модел
за формирање Исламске државе
Онима који су формирали Исламску
државу као модел је послужило признање
Косова као независне државе, оценио је
председник Србије Томислав Николић у
интервјуу етиопском листу „Капитол” у Адис
Абеби, где борави на Самиту Афричке уније.
Председник Николић је нагласио да су

преговори Србије с Косовом и с ЕУ у веома
деликатној ситуацији.
„Ситуација у вези с Косовом је веома
сложена. Ми смо у доброј вери и жељи да
помогнемо отворили преговоре с Косовом на
највишем нивоу. Тешко је преговарати с
Косовом, кад они тврде да су створили
независну државу и кад се то обавља у ЕУ,
чије су главне чланице признале
независност Косова”, рекао је Николић,
пренела је Бета. Он је оценио да су
преговори Београда и ЕУ такође у
деликатној ситуацији.
„Наши преговори са ЕУ такође су у веома
деликатној ситуацији и то због преговора с
Косовом. Ми смо обавезни да се договоримо
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с Косовом пре него што уђемо у ЕУ, а тај
договор ће бити јако тешко могућ, јер Србија
никада неће признати независност Косова.
Али, може да призна посебност”, нагласио је
Николић.
Он је оценио да је признање Косова као
независне државе послужило онима који су
формирали Исламску
државу. „Чини ми се да је
признавање такве
такозване државе
(Косово), створене
тероризмом, послужило
онима који су формирали
такозвану Исламску
државу”, рекао је
Николић, додајући да сви
можемо да будемо
сведоци тога да и
Исламску државу неке
државе у свету признају.
Како је пренео Танјуг,
председник је подсетио
да су САД 1998. године
сепаратистички покрет
ОВК означиле као терористички, а да је
затим Србија 1999. због Косова била
бомбардована како би признала његову
независност, што Србија није хтела, да би
потом међународна заједница „с тим истим
терористима” правила државу на Косову.
„Ту државу Савет безбедности никад неће
признати као независну, пошто су ту велике
државе и Русија и Кина, а ја се надам од
2017. и представник Етиопије као несталне
чланице, никада неће прихватити и ставиће
вето као жељу других да Косово буде
чланица УН”, рекао је председник.
М.А.

ШТА ШТАМПА ШТАМПА
Стање нације
Стресна свакодневица,
сувишна и нездрава храна, те
немогућност људи да владају
сопственим животом изазивају
гојазност, кардиоваскуларне
болести и депресију, а ту је
Румунија прва у Европској
унији. Шта је још горе,
статистика и прогнозе
наговештавају да ће у следећим
годинама од ових модерних
болести страдати нарочито

деца и адолесценти. „Са моје
тачке гледишта трошимо
превише хране, док је
седентаризам
општеприсутан. Ми смо
природно пројектовани да се
много крећемо, а мало
трошимо, а тренутно радимо
управо супротно“, рекла је
Михајела Билик, један од
познатих лекара и
нутрициониста.

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

Нови закон ускоро ступа
на снагу
Закон којим се
забрањује пушење
у јавним
затвореним
просторима ступа
на снагу 16. марта.
Прекршиоце
„вреба“ казна до
500 леја, а
власнике барова,
клубова, ресторана
итд. од 5.000 до
15.000 леја. Иако је закон поделио народ на два табора,
студија коју је недавно спровео институт ИРЕС показује да се
само један од десет Румуна не слаже са нормативним актом.

На храну из иностранства
трошимо 500 милиона евра
месечно
Скоро 70% намирница које се
продају у Румунији потиче из
иностранства. Више нисмо у
могућности да произведемо
довољно, те увозимо готово
све. Од пшенице и свињетине,
до јабуке, чоколаде и хлеба.
Румуни троше месечно на храну

3,5 милијарди леја, отприлике
780 милиона евра.
Национални институт за
статистику је израчунао да од
целе суме 500 милиона евра
одлази ван земље, што значи
да овде остају само 280
милиона.

Кикинђани
у Ченеју
КУД „Гусле“ из
Кикинде приредило је у
месном Дому културе
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.

Превео и приредио: Горан Мишковић
br. 1354/ 5.02.2016.

5

НАША ТЕМА
СВЕТИ САВА У СРПСКОЈ САБОРНОЈ ЦРКВИ
У ТЕМИШВАРУ ГРАДУ
Прослављање празника Светог Саве је у
Темишвару почело свечано у свим српским
црквама, па и у Српском саборном храму.
Радост литургијског сабрања са
умировљеним свештеником, протојерејемставрофором Мирославом Стојковим,
протојерејем Мирославом Драганом и
протојерејем Јоцом Несторовићем, поделио
је многобројни верни народ, а понајвише
деца и њихови родитељи. Након
Савинданске литургије уследио је свети чин
резања славског колача у присуству кумова,
ученика десетог разреда Српске гимназије
„Доситеј Обрадовић“ са њиховим
старешинама Далиборком Станков и Сашом
Малимарковим. За идућу годину су славску
ружу и кумство преузели ђаци деветог
разреда наше школе, настављајући тако
једну лепу традицију.
По окончању литургије и обреда, резања
славског колача, старешина темишварске
Саборне цркве, протојереј Јоца Несторовић
позвао је малишане и њихове старије
колеге да се пред родитељима,
наставницима и окупљеним верницима
представе.
Програм рецитација посвећених Светом
Сави припремиле су и извеле Јана и
Анастасија Петков, заједно са њиховим
колегама, полазницима српскoг одсека
Забавишта број 14, под управом
васпитачица Драгане Петков и Ружице
Панић Поенар. Њихове мало старије колеге
из Доситеја, ученици десетог разреда,

извели су одломак из „Небеске литургије“
Светог владике Николаја Велимировића,
који су припремили професори Далиборка
Станков, Саша Малимарков и Лазар
Станковић.
По окончању ове лепе представе у нашем
Саборном темишварском храму, Српчићи су
добили поклон пакете, а овогодишњи кумови
присутнима су поделили, сходно традицији,
кољиво и колач. Горан Гога Пантин

СВЕТОСАВСКО СЛАВЉЕ У ФАБРИЧКОМ СРПСКОМ ХРАМУ
Како је протекло прослављање празника
Светог Саве у храму Светога Георгија у
Темишвару – Фабрика, обавестио нас је
вероучитељ Лазар Станковић.
„Свету литургију, са почетком у 10.
часова, служили су протојереј-ставрофор др
Бранислав Станковић, архијерејски намесник
темишварски и вероучитељ јереј Зоран
Мајкић. У светом храму окупило се мноштво
верника и ђака из Српске гимназије „Доситеј
Обрадовић“ са својим родитељима. На
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крају Свете литургије уследило је резање
славских колача и освећење жита које су
припремили овогодишњи кумови: ученици VI
разреда са својом старешином, професорком
Јулијаном Галеш, од којих су славску ружу
примили за наредну годину њихове млађе
колеге, ученици V разреда са својом
старешином, професорком Јасеном Егед као
и кум Арсеније Пужин, од кога је ружу
примио Фабијан Талош, обојица ученици
других темишварских школа. И једни и други

НАША ТЕМА
кумови су припремили као
жртву Господу у част
светоме: колач, кољиво,
вино и ђаконије. По
завршетку чина уследио је
пригодан духовни програм са
рецитацијама и песмама у
част Светоме Сави, а за
успех овог подухвата
побринуле су се професорке
српског језика Маријана
Шакотић и Далиборка
Станков. За сав труд ђаци
извођачи лепих улога били су
награђени поклон
пакетићима, дар месне цркве
из руку председника црквене општине
господина Раде Лукића. Ово дивно славље

завршило се послужењем у приземљу
парохијског дома.“ Горан Гога Пантин

У МЕХАЛИ, ПУТЕМ СВЕТОСАВСКЕ САБОРНОСТИ
Традиција налаже да
поводом празника Светог
Саве, у српској цркви у
Мехали, кумови сваке године
буду ученици другог разреда
Српске гимназије „Доситеј
Обрадовић“. Тако је било и
сада, када су учитељице
Вера Жупунски и Мара
Малимарков допратиле
малишане да одају почаст
чувеном српском
просветитељу.
Свештеник Саша Јашин је
одржао прикладну беседу,
закључујући да Свети Сава
треба да нам послужи као
пример у свему ономе што
радимо у животу, „не би ли истрајали и
издржали пред мноштвом искушења
модерног света“.
Парох Стојан Петровић је истакао да је
врло задовољан начином на који је ове
године био обележен светосавски празник у
мехалској цркви, подвлачећи да су
отачаство, богољубље и родољубље
основна начела од којих не треба никад да
одступимо. „Ми, Срби, не заборављајући пут
светосавља и загледани у будућност, треба
само да се угледамо на Новака Ђоковића,

који осликава моћ индивидуе и на наше
сјајне ватерполисте, који симболизују снагу
колектива и српску саборност“, поручио је
ученицима свештеник, надахнут сјајним
успесима српских спортиста.
Деца из забавишта и њихове старије
колеге, ученици другог разреда, рецитовали
су после литургије стихове намењене
Светом Сави, да би одмах после тога
отишли у школу, где је у 13.00 часова била
заказана светосавска свечаност.
Горан Мракић
br. 1354/ 5.02.2016.
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„ДОСИТЕЈЕВЦИ“ ОБЕЛЕЖИЛИ САВИНДАН
Празник Светог Саве је и ове године био
обележен у свечаној сали Српске гимназије
„Доситеј Обрадовић“. Након резања колача

и традиционалног кумовања
десеторазредаша, који су
предали славску ружу
ученицима деветог разреда,
директор Јадран Кланица је
поздравио све присутне,
честитао Савиндан
ученицима и наставницима и
позвао их да уживају у миниакадемији коју су спремили
ђаци разних узраста.
Посланик Славомир
Гвозденовић је у наставку
ступио на сцену и уручио
премије и новчане награде
најбољим Доситејевцима,
који су се претходне године истакли на
школским и ваншколским такмичењима.
Водитељка програма, Александра Петров,
најавила је да су ђаци спремили пригодну
свечаност поводом дана Светог Саве.
Школски хор, под диригентском палицом
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професора Јоце Бугарског, отпевао је
Светосавску химну и друге две песме, док
су стихове казивали ученици петог и шестог
разреда, под
управитељством
професорке Марјане
Шакотић. Ученици другог
разреда приказали су, уз
помоћ њихове
наставнице Маре
Малимарков, реситал
„Свети Сава и ђаци“,
док су кумови,
десеторазредаши,
извели одломак
„Небесне литургије“
владике Николаја
Велимировића (програм
осмислили професори
Далиборка Станков,

Саша Малимарков и Лазар Станковић). На
самом крају, припремни разред учитељице
Славене Пејанов представио се сплетом
народних песама и игара.
Горан Мракић

НАША ТЕМА
У Темишвару:

ПРОСВЕТИТЕЉУ С ЉУБАВЉУ
Један од најпосећенијих догађаја у
Саша Јашин који је причао о значају
организацији Савеза Срба јесте свакако
личности и дела Светога Саве кроз историју
Светосавска академија у темишварској
и између осталог рекао: „Од смртног, Свети
Опери.
Сава је нашу душу окренуо ка вечном, од
Како и приличи, публика је Химну
временог и од човечанског ка богочовеСветоме Сави, у извођењу Мешовитог хора
чанском. То је био темељ и начело.“
Српске саборне православне цркве
У дворани темишварске Опере било је у
Темишвара Града, дочекала на ногама.
публици и Срба и Румуна, а у главној ложи
„Свети Сава је највећи
споменик српске духовности
и културе. Ни мањег народа
ни већег светионика. Толиких
стотина година, на
раскрсници светова,
времена и историје, ту где
смо били и остали исток
западу и запад истоку“ –
Ђачки хор Српске гимназије
биле су ово речи водитеља
програма Марка Аџића у
самом уводу Светосавске
академије у Темишвару.
Уз Мешовити хор Српске
саборне православне цркве
наступили су и ђаци Српске
гимназије „Доситеј
Обрадовић“ под вођством
професора Јоце Бугарског и
у сценској поставци глумца
Мешовити хор Српске саборне цркве
Марка Аџића.
Велики труд и године
рада стоје иза једног
компактног хора, какав је
Мешовити хор саборне
цркве, којим руководи
професор Јоца Бугарски, а
својим музичким
интервенцијама током
академије, доказали су
висок степен гласовне
елеганције. Ништа мање
вредни нису ни малишани
гимназије који ће њихов рад
наставити.
Изасланик председника Србије, Иван Мркић, Мирча
Бакала, тимишки префект, Амет Аледин, државни
Светосавску беседу
секретар
ДМО, Славомир Гвозденовић и Марко Аџић
изговорио је затим јереј др
br. 1354/ 5.02.2016.
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нашло се и неколико званичника. Присутни у Сонату Опус 14
сали били су и представници српског
бр. 9 у Е-дуру,
свештенства на челу са архиепијским
(прва страна).
замеником Маринком Марковим, затим Мирча Иначе, Милицу
Бакала, префект жупаније Тимиш, Амет
смо често
Аледин, државни секретар Депармана за
слушали и као
међуетничке односе при Влади Румуније, а
солисткињу
из Србије, као изасланик председника
хора. Она има
Томислава Николића Иван Мркић. Уз њих су
веома леп глас,
били и челници Савеза: Славомир
тако да је ово
Гвозденовић, посланик и Славољуб Аднађ,
уједно најава за
потпредседник ССР, као и секретар
комплекснију
Златиборка Марков. Испред Генералног
каријеру младе
конзулата Републике Србије били су
уметнице.
генерални конзул Лазар Манојловић, као и
Добро
Милица Пантин
конзул Ирена Радојичић.
познати секстет
Са сцене су се присутнима обратили
„Темишварски споменари” и вокални солиста
Мирча Бакала, префект Тимиша,
Пера Тодоровић поздравили су темишварску
поздрављајући публику и подвлачећи значај
публику у карактеристичном стилу, који је
Срба у Банату, Амет Аледин,
државни секретар ДМО који
је у присном тону изјавио:
„Ја сам вечерас Србин“ уз
сву подршку Департмана за
међуетничке односе и Иван
Мркић, иначе некадашњи
министар спољних послова
Србије, који је пренео
поздраве председника
Томислава Николића и
изразио своје поштовање
према делу српског расејања
у Румунији. На сцени је био
присутан и Славомир
Јасмина Фењац и “Темишварски споменари”
Гвозденовић, српски
посланик у Румунском
парламенту, који је
званичницима и публици
преводио реч гостију.
После поздравног дела,
Светосавска академија
настављена је музиком.
Први пут је за Светог
Саву наступила за клавиром
Милица Пантин, ученица
деветог разреда Музичке
гимназије „Јон Виду“ у класи
професорке Елене Самуила
Нада Лукин
и одсвирала Бетовенову
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публика навикла да лепо
прима. Као освежење са
тамбурашима су наступиле и
омиљена солисткиња
Јасмина Фењац, али и мала
Нада Лукин, која, ето,
потврђује четврту генерацију
музичара породица ЛукинМандран својим урођеним
талентом.
За крај приредбе остало
је таман толико добре
енергије, да публику АКУД
„Младост“ уведе у свет игре.
Златна генерација, како их је
Љубомир Степанов називао,
показала је своју виртуозну
игру представљајући
кореографију игара из
Шумадије у потпису
Милорада Лонића.
Руководили су Академским
културно-уметничким
друштвом “Младост” браћа
Сенадин и Сретко Крстић.
Треба рећи да је брига о
подмлатку баш била
приметна. И хор и
тамбураши, па и АКУД
„Младост“, које је на сцену
Опере извело црвену групу
школице фолклора са играма
из Шумадије, водили су
рачуна да овај светосавски
тренутак буде на висини.
Сви су они имали у виду и
неке сутрашње академије,
када ће просветитељу с
љубављу наша деца певати
и доводити своју децу учећи
их можда најважнијој лекцији.
Оној о трајању.
Најлакше је децу учити
својим примером, те је већина Срба своју
децу после приредбе повела на
Светосавски бал. Уз музику играло се у
фоајеу Опере негде до пред поноћ. Свирали
су чланови оркестра „ОК Бенд“: Бојан
Лазаров, Марко Банду, Саша Панић и Алекс

АКУД “Младост” Темишвар

Школица фолклора АКУД “Младост”

Светосавски бал

Паунеску; и чланови оркестра Марка Табана,
Шаце Радета Стојковића, Дулета
Малимаркова, уз солисткињу Мелу
Јаношевић.
Љубинка Перинац Станков

br. 1354/ 5.02.2016.
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СВЕТИ САВА – НАШ САВРЕМЕНИК
СВЕТИ САВА – НАШ САВРЕМЕНИК
Од свих светосавских прослава које се
организују широм Баната и Поморишја,
општи утисак је да се у Великом Семиклушу
ствара најтоплија и најприснија атмосфера,
можда због чињенице што српска заједница
у овом пограничном градићу на Аранки
функционише као једна повећа породица.
У cрeду, 27. јануара, у 17.00 часова,
након вечерње службе и резања колача, у

присуству кумова Михајла и Данијеле Рајчић,
месни парох је изразио задовољство што се
ланац славља наставља и предао
светосавску ружу Ангелини и
Зорану Радићу. Уследио је
после тога краћи програм
дечијих рецитација, а
епархија, месна црква и
овогодишњи кумови су малишанима на крају поделили
поклон пакетиће, док је у
двору “Нaкo”, у наставку,
било спремљено послужење.
Поводом Савиндана,
Семиклушанима сваке године
долазе у госте пријатељи и
комшије из оближњих села,
од Чанада до Варјаша, преко
Сараволе, Великог Сенпетра
и Наћфале. Обично се из
куртоазије каже (или пише) да је приликом
„тог и тог концерта или наступа дворана била
пуна“, али је у петак, 29. јануара, у 18.00
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часова, свечана сала семиклушке општине
била дословце испуњена до последњег
места, а многи људи су испратили представу
стојећи. По речима организатора, рeзeрвaције
зa предcтaву и бал су се раздeлиле за само
три дана, што доказује да је интересовање
мештана за ову прославу и више него
изражено.
Пошто je Мешoвити xop меснe црквe
извeо Светосавску химну, водитељка
програма, Мирјана Рошу је истакла да се
српски народ, „причајући причу о Светом
Сави, сваке године поново рађа, одржава и
препознаје у православном и хришћанском
свету“, а притом поздравила уважене
званице: генералног конзула Републике
Србије у Темишвару Лазара Манојловића,
посланика Славомира Гвозденовића,
градоначелника Великог Семиклуша Дануца
Грозу и потпредседника ССР Славољуба
Аднађа, који је уједно и председник Месне
организације Савеза Срба.
Публика је на самом почетку имала
прилику да види три групе семиклушког
друштва, које су се представиле играма из
Баната и Шумадије, да би затим наступиле
младе вокалне солисткиње Нада Лукин и
Тања Влашчић. Уследили су гости из
Варјаша, чланови КУД-а „Сава Илин“, који су

Семиклушки црквени хор

одиграли сплет народних игара под
упутством Наде Ћирић.
Комшије из Чанада су, као и сваке године,

НАША ТЕМА
уз помоћ чувених им
тамбура улепшали
светосавску прославу семиклушких домаћина. Млади
чанадски тамбураши, наследници „Лала са Мориша“,
основани у новембру 2013.
на иницијативу Славeна
Павловићa и неколицине
родитеља и љубитеља
традиционалне музике,
наступили су под уметничким руководством Марка
Бугарина и Ендреа Аугустинова ca мaлoм coлиcткињoм
Нaтaшoм Pajчић. Њима су се
придружили и „Батини бећари“, основани 2008. под
управом покојног Бате Рајчића. За њега и за познатог
певача народне музике Лазу
Кнежевића био је одржан
минут ћутања. Уз млађане
тамбураше наступили су
певачи Љубомир Петров и
Зоран Радић.
КУД „Свети Сава“ из
Великог Семиклуша је извео
кореографију из околине
Пчиња, а Душица Рошу је
отпевала две народне
песме. Младо Културноуметничко друштво „Извор“
из оближње Сараволе,
настало пре непуне две
године на иницијативу
председника општине Саве
Стојана, представило се
играма из Баната, под
упутством кореографа
Радована Јованова.
После народних игара
уследила је поново песма,
овог пута у извођењу
талентоване Александре
Мандран, која је наговестила
наступ других комшија
„Плавих делија“ из Великог
Сенпетра, који су, предвођени истим Радованом
Јовановим, одиграли корео-

КУД „Сава Илин“ Варјаш

Чанадски тамбураши

КУД „Извор“ Саравола

КУД „Плави Делија“ Велики Сенпетар
br. 1354/ 5.02.2016.
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графију из Бачке.
Пре последње тачке,
угледни гости и домаћини су
били позвани на бину да се
присутнима обрате са
неколико речи. Генерални
конзул Републике Србије
Лазар Манојловић и посланик Славомир Гвозденовић
честитали су Семиклушанима на уложеном труду и
истинском родољубљу који
красе сву њихову активност
и рад на очувању народне
културе и идентитета, док је
председник МО ССР,
Славољуб Аднађ, подвукао
да Срби „могу и морају
деловати јединствено“.
Такође, искористио је ову
прилику да захвали и председнику општине, који у знак
поштовања према српској
заједници не скида зимске
украсе из центра града док
не прође Савиндан. Господин Дануц Гроза је
уручио захвалнице и симболичне поклоне
свештенику Дини Чокову, a потпредседнику
ССР Славољубу Аднађу и брачном пару
Наталији и Георгеу Мандрану, који удруженим
снагама доприносе очувању српске културе
у овом граду уручио је плaкете “Велики
Семиклуш Вaм захваљуjе”.
„Нај-нај“ је било сачувано за крај.
Адријана и Ненад Лукин су осмислили
оригинали колаж фолклорног карактера,
назван „Дошли гости код нас у Банату, лепо
им је, неће да се врату“. Ради се о томе да
су Шумадинци дошли Банаћинима у посету,
па се том приликом надигравају, свако
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Шумадинци у посети Банату

Млади Семиклушани, КУД „Свети Сава“

приказујућу специфичност локалних
кореографија. Публика је срдачно реаговала
и испратила бурним аплаузом КУД „Свети
Сава“ из Великог Семиклуша.
Водитељка Мирјана Рошу је на посебан
начин захвалила оркестру у саставу: Георге
Мандран, Дарко Влашчић, Славен Павловић
и Ненад Лукин, али и главним
организаторима и промотерима овог
догађаја, породицама Мандран и Аднађ.
Весеље се наставило у оближњем локалу,
где су госте увесељавали певачи Душко
Бељин, Тања Влашчић, Александра
Мандран, Душицa Poшу и Љубомир Петров.
Горан Мракић

НАША ТЕМА

ДУХ СВЕТОСАВЉА У РЕШИЦИ
Овогодишња приредба поводом прославе
Светог Саве у граду на Брзави одржала се
30. јануара у сали „Лира“ решичке Уметничке
гимназије „Сабин Пауца“. Традиционална

Деца српске радионице у Решици

Светосавска приредба окупила је и ове
године решичке Србе, и старо и младо, а
њима су се придружили и Срби из
пољадијских, клисурских и
карашевских места.
Вечерња приредба почела
је Химном Светом Сави,
изведеном од стране
млађане Санеле Милош, коју
је цела сала одслушала
стојећи. Затим је званице,
госте и публику у свечаној
сали решичке Уметничке
гимназије поздравила
водитељка представе
професорка Јадранка Бајку.
Својим присуством прославу Савиндана у
Решици увеличали су представници Савеза
Срба у Румунији, секретар Златиборка
Марков, главни књиговођа
Тима Лацић, правна
саветница Радмила
Драгутоју, протојереј Васа
Лупуловић, старешина
решичке Српске православне
цркве, затим представници
МО ССР Решица,
председник организације

Иванко Стојичевић и потпредседник Драган
Мировић.
На овогодишњој традиционалној
Светосавској прослави, решичкој публици се
први представили домаћини.
Програм пун песама
посвећених Светом Сави
припремили су и извели
полазници српске
радионице, мале и велике
групе решичке деце, који од
прошле године ванредно уче
српски језик, под упутством
својих наставница Анке
Поповић и Добринке Пантин.
Затим је водитељка
програма Јадранка Бајку
позвала на сцену госте из
Темишвара, Хор Православне
Српске саборне цркве.
Темишварски чланови хора
су под диригентском палицом професора
Јоце Бугарског извели три световне
композиције уз солисту Предрага Остојина,

Мешовити хор Српске саборне
православне темишварске цркве

које је одушевљена публика пропратила
бурним аплаузом.
Румунски Фолклорни ансамбл песама и

ФА “Брзава” Решица
br. 1354/ 5.02.2016.
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НАША ТЕМА
игара „Брзава“, општине
Решица, представио се
сплетом српских игара у
кореографији Сенадина
Крстића. Ово културноуметничко друштво негује
изворне народне игре, а
њиме руководе Марија
Агеску и Петру Баџиу. На
сцени су деловали сигурно,
а игра им је била запажена.
По аплаузима би се рекло
да се публици веома
допала.
Пред Решичане је и ове
године наступио
дванаестогодишњи Марко
Браила, који је показао
своје музичко знање и на
хармоници одсвирао сплет
српских кола, а публика је
младог уметника наградила
аплаузом, као и госте,
чланове КУД-а „Свети
Ђорђе“ из Станчева под
руководством кореографа
Душана Миладинова, који су
приказали српске народне
игре из околине Шумадије.
На овогодишњој
традиционалној
Светосавској прослави,
решичка публика је
наградила аплаузом и КУД
„Свети Никола“ из Дињаша,
које се, под уметничким

КУД “Свети Ђорђе” Станчево

КУД “Свети Никола” Дињаш

ТО “Круна” Српски Семартон

Марко Браила
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КУД “Круна” Српски Семартон

НАША ТЕМА
руководством Жељка
Тодорова, представило
сплетом српских игара из
Баната под називом „Било,
биће и остаће“ у
кореографији Милосава
Татарића.
Предивно су се приказали
и гости из Српског
Семартона. Тамбурашки
оркестар „Круна“ из Српског
Семартона, под
Оркестар
руководством Илије
Грубачког је за ову прилику,
са солистом Предрагом Остојином,
припремио и одсвирао изузетан репертоар.
Публика је знала то да цени и да ужива у
српским песмама. Затим су своје умеће
пред Решичане показали и
играчи, чланови КУД „Круна“
са играма из околине
Лесковца у кореографији
Сенадина Крстића и Душана
Миладинова и под
уметничким руководством
Миливоја Мишкова и Весне
Струца Чолаковић. Публика
је топло поздравила и
оркестар под управом
Миодрага Грубачког, који је
пратио вокалну солисткињу
народног мелоса Баната,
Николету Власић и младог семартонског
интерпретатора Милутина Нешина.
Својим присуством прославу Савиндана
у Решици увеличали су и гости из
Темишвара. АКУД „Младост“, у својству
проверене вредности нашег фолклора,
извело је игре из Централне Србије и
кореографију „Свечаност на Опленцу“
Милорада Лонића, у аранжману Драгана

Миодрага Грубачког

Наранчића.
Након завршетка двочасовног богатог
културно-уметничког програма била је
организована заједничка вечера за све

Решички бал

учеснике, организаторе и госте, а за веселу
атмосферу зачињену српским колима и
народним песмама побринуо се оркестар
Миодрага Грубачког са солисткињом
Николетом Власић. Дружење се током ноћи
претворило у право весеље које је, по
српском обичају, потрајало до касних сати.
Горан Гога Пантин

АКУД “Младост” Темишвар
br. 1354/ 5.02.2016.
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НАША ТЕМА

ПОJТЕ МУ СРБИ...
У суботу, тридесетог јануара, МО ССР у
Старој Молдави организовала је светосавску
прославу и бал. На овој, традиционалној већ
манифестацији, своје умеће приказују,
последњих неколико година, поред
домаћина, културно-уметничка друштва из
више места Клисуре и Пољадије, а такође и
гости из Србије. Ове године из матице је
гостовало КУД „Вукомир Видић Уча“ из
Кусића, општина Бела Црква.
У Дому културе, у 18ч, почетак
приредбе најавио је Хор српске
православне цркве из Старе Молдаве
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појећи Химну Светом Сави, а устајући
придружила се и бројна публика. У краћој
беседи, о Светом Сави говорио је
старомолдавски парох, протојереј-ставрофор
Василије Плестић, док је присутне
поздравио и председник Месне организације
Савеза Срба у Румунији, Адријан Виктор

НАША ТЕМА
Мојсеш. Затим су најмлађи
Старомолдавци, малишани
из забавишта, одрецитовали
по једну песмицу и били
награђени топлим аплаузима.
Сцена је у наставку
припала играчима, а први су
наступили чланови КУД
Стара Молдава и то они
најмлађи, школица фолклора,
изводећи сплет игара у
кореографији Саве
Константиновића. Гости из
Србије, КУД „Вукомир Видић
Уча“, који се већ више
година друже са
Старомолдавцима и узајамно
посећују, извели су те
вечери два сплета народних
игара, игре из околине
Неготина и игре из околине
Лесковца, у кореографији
Живе Бранисављевића.
Водитељ програма, Сава
Константиновић је затим
позвао на сцену КУД „Свети
Никола“ из Радимне, а
младићи и девојке у
живописним ношњама извели
су два сплета у
кореографији Томислава
Поповића. Те вечери се на
сцени представило и
новоосновано румунско
друштво „Братство“ из Нове
Молдаве сплетом румунских
игара из Бошњака, док је
Андреја Киселица, чланица
тог друштва, отпевала једну
румунску народну песму.
Пољадијци, чланови КУД
„Соко“ из Соколовца, у свом
наступу приказали су сплет
игара из Шумадије у
кореографији Маре Горун, а
најмлађи хармоникаш, Марко
Ћиорик, одсвирао је два
кола. Ни млади
br. 1354/ 5.02.2016.
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Белобрешчани, чији је
уметнички руководилац
Горан Стефановић, нису
заостали за својим
вршњацима. Лепим
извођењем представили су
се публици играма из
Лесковца у кореографији
Сенадина Крстића. Још
једно румунско друштво је
наступило те вечери и то
КУД “Пожежена”, сплетом
Стара Влајна, у
кореографији Томислава
Поповића. У наставку је
КУД „Стенка“ из Љупкове
приказало сплет игара у
кореографији професорке
Славке Думитровић, док су
нешто старији
Старомолдавци, деца од 12
до 15 година, извели
Влашке игре. Након
приказаних десетак
сплетова, публика је могла
да ужива у нумерама
„Клисурских тамбураша“, а
бурним аплаузима је
испратила и наступ Наде
Деспотовић која је уз
пратњу тамбураша
отпевала две песме.
За крај, публици су се
још једном представили
домаћини, КУД из Старе
Молдаве и то они
најстарији, изводећи игре
из Клисуре, такође у
кореографији Саве
Константиновића.
Након представе која је
трајала више од два сата,
домаћини су за све
учеснике припремили
послужење, а дружење је
настављено уз народну
игру и песму.
Предраг Деспотовић
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НАША ТЕМА
Од наших читалаца:
Као и ранијих година, наши нам се читаоци јављају са подацима и фотографијама прославе Савиндана. Прикупили смо их и за вас припремили како је том
приликом било:
У БУКУРЕШТУ
Од Борислава Велимировића, потпредседника ССР
сазнајемо да се у Букурешту,
26. јануара, организовао
пријем у Амбасади Србије.
Пријем су уприличили МО
ССР у Букурешту, Амбасада
Србије и Катедра Србистике.
Горан Гвозденовић, саветник у Амбасади поздравио је
све присутне и пожелео им
добродошлицу, а затим
додао и неколико речи о
овом празнику. У име Савеза
присутне је поздравио Борислав Велимировић, председник МО ССР и потпредседник ССР и говорио о значају овог
дана за Србе у Румунији. Студенти букурештанске Србистике су припремили кратак пригодни културно-уметнички програм и отпевали са свим присутнима Химну Светом Сави. У
закључку је ученица групе за српски језик у Букурешту, Тања Живковић, отпевала песму
„Тамо далеко“. Светосавском пријему су присуствовали амбасадор Републике Србије,
Бранко Бранковић, представници Амбасаде Црне Горе и Босне и Херцеговине, професори и
студенти Србистике, деца групе за српски језик из Букурешта и њихови родитељи, чланови
МО ССР, пословни људи и представници медија. Вече је закључено коктелом.
У СОКИ
Сочански верници окупљени у светом храму, достојанствено су прославили празник
посвећен Светом Сави.
Савинданску литургију у Соки служио је месни парох јереј Љубодраг Богичевић, а по
традицији резан је и славски колач, који су припремили овогодишњи кумови, чланови
породице Василеа Горгана. Од њих је славску ружу и кумство за наредну годину преузела,
у име своје породице, Ана Рус. Деца из сочанског забавишта са својом васпитачицом,
Иљаном Гава су заједно са
црквеним појцима Небојшом
Јордак, Катицом Баук и
Радом Трњанчевим,
отпевала у цркви Химну
Светом Сави. Том приликом
деца су добила поклон
пакетиће припремљене од
стране овогодишњих кумова,
а присутнима су поделили
колач, кољиво и пригодно
славско послужење.
Горан Гога Пантин
br. 1354/ 5.02.2016.
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У КЕТФЕЉУ
На дан Светог Саве, 27. јануара,
литургију су у кетфељској Српској
православној цркви служили Благоје
Чоботин и румунски свештеници
Василе Саука и Павел Коруц.
После литургије резао се колач, а
кумови су били браћа Разван и
Бјанка Пиртја. Кумство је преузела
Челија Парау са породицом.
Духовно-културни програм
рецитовања приредила је учитељица
Вера Ћирић Субин, а деца су
награђена поклон пакетићима.
Љ.П.С.

У МАЛОМ БЕЧКЕРЕКУ
После светосавске литургије коју
је служио јереј Милан Миоковић,
деца из парохије, иначе
овогодишњи кумови, пререзала су
колач.
Дана 27. јануара, у 10 часова,
литургију је служио јереј Милан
Миоковић, а кумство су преузели
Мирјана Милин и Јована Станковић.
Иначе, деца су приредила
културно-уметнички програм
рецитовања и отпевали Химну
Светом Сави. Пакете слаткиша
добила су затим сва деца у цркви.
После је свештеник све позвао у
црквену салу на послужење. Љ.П.С.
У ФЕНЛАКУ
Од Томислава Никића,
председника МО ССР и Синише
Милосава, тутора у цркви, сазнали
смо да је на Светог Саву у
фенлачкој српској цркви служио
јереј Рада Арсин, иначе свештеник
из Кнеза, јер Фенлачани још увек
немају свог свештеника.
После литургије су деца из места
и из школе са учитељицом Загорком
Стана, извели кратак програм
рецитовања, а за свој труд били су
награђени поклон пакетићима.
Љ.П.С.
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НАША ТЕМА
У СРПСКОМ
СЕМАРТОНУ
Семартонски летописи од
давнина помињу прославу
Светог Саве. Око празника
дани постају дужи, а Сунце
топлије греје земљу и душе
верника окупљених у светом
храму.
У преподневним часовима,
семартонски свештеник јереј
Миливој Горник одржао је
свету литургију. По старом
српском обичају поворка са
литијама и иконом Светог Саве прешла је у школску зграду, где се обавило резање
славског колача.
Овогодишњи кумови били су породица Радованке Леах, која је цркви даровала новчану
помоћ, а деци поклон пакетиће. Уздижући колач свештеник је благосиљао присутне вернике
речима: „Славу да подигнемо, а Богу захвалимо што се у овом селу обнављају обичаји,
традиција и вера.“
За наредну годину ружу је преузео, у име своје породице, Спаса Гаман. Након
Светосавске химне, полазници забавишта и нижих разреда рецитовали су пригодне песме
под упутством васпитачице Љубице Лујанов и заменице директора, професорке Милине
Маргарит.
др Миливој Бугарски

У ВАРЈАШУ
И Варјашани су, као и сви остали Срби православне вере, свечано дочекали и
обележили празник Светог Саве. Након вечерњег богослужења, свештеници српске и
румунске цркве, Душан Кључар и Илије Кристеа, уз јеромонаха Емилијана из манастира
Бездин, позвали су овогодишње кумове, Веселинка, Милицу, Сашу и Лауру Пљоскар,
Мирославу Ердељан и Вукашина Букура, да режу славски колач. Треба напоменути да је
пре тога, на иницијативу
садашњих професора, био
одржан парастос свим
преминулим наставницима,
првенствено српског
порекла, који су
својевремено радили у
варјашкој школи.
Представници КУД-а „Сава
Илин“ су преузели кумство
за идућу годину, а деца су у
наставку представила краћи
програм рецитација
посвећених Светом Сави.
Горан Мракић
Фото: Мирослав Росић
br. 1354/ 5.02.2016.
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НАША ТЕМА
У РАДИМНИ
Протекле седмице, 27. јануара,
након литургије, славски колач је у
православном храму пререзао месни
парох Верољуб Гвозденовић.
Овогодишњи кумови били су чланови
црквеног хора, док је кумство за
наредну годину преузео Филип
Фируловић. Малишани из сеоског
вртића обрадовали су присутне
рецитацијама након чега су добили
поклон пакетиће. Поклоне су
обезбедили Ружица и Бранимир
Ђурић.
Предраг Деспотовић
У БЕЛОБРЕШКИ
Сваке године ОШ „Борислав
Крстић“ у Белобрешки обележава своју
славу на посебан начин. По завршетку
литургије, верници уз литију долазе у
школу, где се обавља свечани чин
резања славског колача. Тако је било
и ове године. Протонамесник Сава
Станковић је у једном од разреда
благосиљао кољиво и заједно са
ђацима пререзао колач. Црквени хор
је отпевао Химну Светом Сави, а
сваки ученик одрецитовао по једну
песму. Деци су у цркви били уручени и
пригодни поклони.
Предраг Деспотовић
У ЉУПКОВИ
У Љупкови преко 70 ђака ОШ „Коча
Анђелковић“, заједно са својим
наставницима, присуствовало је светој
литургији, након чега су рецитовали
песме посвећене Светом Сави. Уз
пратњу професорке Оливере Јанковић
отпевали су и Светосавску химну, а
уручени су им поклон пакетићи које су
обезбедили одборници. Сви су затим
прешли у школу где су свештеници,
Бошко Тикартић и Жива Мартиновић
пререзали славски колач. Дружење је
настављено уз музику и послужење.
Предраг Деспотовић
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ОД ПЕТКА ДО ПЕТКА
КАРАЂАЛЕОВА КАФАНА
У уторак, 2. фебруара, у
просторијама кружока „Павел Дан“ при
темишварском Дому студената, било
је организовано књижевно вече
посвећено доајену румунске
драматургије, Јоану Луки Карађалеу.
Међу излагачима били су професор
Илије Ђурчик, писац Еуђен Бунару и
новинар Горан Мракић, који је говорио
о настанку модерне сатире као
продукта балканског менталитета и о
сличностима између Карађалеа и
Бранислава Нушића. Г.М.

ЗАСЕДАЛА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРУ,
УМЕТНОСТ И МАС МЕДИЈЕ
Ове недеље на Комисији за културу
уметност и мас медије на реду се нашло
више значајних законских пројеката. Тако је
расправљано о допуни Закона аудиовизије,
о допуни Закона за заштиту историјских
споменика, о кинематографији као и о
оснивању Музеја историје тоталитаризма.
Посебну пажњу чланови поменуте комисије су, уз ове пројекте, посветили и Закону
број 35/1994 о књижевној, позоришној,
кинематографској, ликовној, музичкој и
фолклорној маркици. Сви учесници у
расправи сложили су се да закон мора бити
побољшан и да мора бити уведена контрола
његове примене како би новац стигао до
оних којима је најпотребнији, јер тренутно је
практично блокирано штампање књижевних и
свих других часописа.
Говорећи о овим проблемима српски

посланик Славомир Гвозденовић је подсетио
да и када су у питању телевизија и када су
у питању историјски споменици, као и
будући Музеј историје тоталитаризма, они
који буду примењивали ове законе требало
би да поведу рачуна и о националним
мањинама у сваком сегменту поменутих
активности.
Када је реч о неизвесној судбини
књижевних и осталих стручних часописа и
маркици која би била значајна подршка
свакој уметничкој струци, Славомир
Гвозденовић је истакао како “морамо бити
солидарнији са књигом и културом уопште,
јер је Румунију представила ефикасније од
било које политике. У овом смислу доказа је
напретек, од данашњих значајних имена
културе у Румунији до прослављених
Јонеска или Бранкуша”. Г.С.

ДИСОВ КОНКУРС ЗА ПЕСНИКЕ И ЕСЕЈ
Градска библиотека „Владислав Петковић
Дис“ и Одбор манифестације „Дисово
пролеће“ позивају младе ствараоце који
пишу на српском језику, немају објављену
књигу и нису старији од 31 године да
учествују на конкурсу за награду „Млади
Дис“. Конкурс је отворен до 10. априла 2016.
године и неопходно је да аутори
организатору доставе рукопис за прву
збирку састављен од 30 до 40 песама
потписан шифром и у три примерка.
Разрешење шифре са основним подацима и
контактом учесници достављају у истој
коверти, а избор најбољег рукописа жири ће
саопштити до 15. маја. Осим награде „Млади
Дис“, која ће аутору бити додељена 26. маја
на завршним свечаностима 53. „Дисовог
пролећа“, Градска библиотека штампаће до

краја године добитнику прву збирку песама
која представља 35. књигу едиције „Токови“
намењену младим ствараоцима.
Истовремено, Градска библиотека позива
студенте, истраживаче и младе књижевне
критичаре да до 10. априла пошаљу есеје о
Дису и његовом стваралаштву. Потребно је
организатору слати радове у три примерка
потписане шифром, а податке о ауторству
доставити у посебној коверти. Три најбоља
есеја по оцени жирија биће новчано
награђени на финалним Дисовим
свечаностима. Песници и млади есејисти
који пишу на српском језику без обзира на
место и земљу у којој живе, рукописе треба
да шаљу на адресу: Градска библиотека
„Владислав Петковић Дис“, Господар Јованова 6, 32000 Чачак, са назнаком „за конкурс“.
br. 1354/ 5.02.2016.
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ПОЛИТИЧКА ХРОНИКА

ПАРЛАМЕНТ ДОНОСИ ВАЖНЕ ЗАКОНЕ
„ПОГРЕШНО“
Пише:
Србољуб
Мишковић

Није први пут да наши изабраници у највишем законодавном телу
државе гласају да „се нађу у послу“, што би се рекло. Многима је,
на крају крајева, небитно да ли ће у „вазе“ убацити белу или црну
куглицу, ако се не ради о неким личним интересима

Није први пут, а неће бити ни последњи,
да уважени Парламент усваја битне законе
не размишљајући о последицама. Прошле
године, како смо већ писали, Сенат и Дом
посланика су великом већином гласова,
дакле и обе најбројније парламентарне
партије, усвојили изборни закон. Наравно,
претходно су се ПСД и ПНЛ „усагласили“ да
ове године локални избори за
градоначелнике и кнезове буду у само
једном кругу, а не у два као ранијих година.
Парламентарци су гласали без устезања
сматрајући да ће на тај начин „помоћи“
индиректно својим странкама. Међутим, како
се ближе локални избори (5. јун) ПНЛ је све
више успаничен схватајући да ће бити
поражен у свим оним градовима и
општинама где у овом тренутку, у фотељама
градоначелника и кнезова, „царују“ њихови
ривали, а да избор у једном кругу није
потпуно у демократском духу. Донекле су у
праву, јер пракса казује да садашњи
челници локалних административних
локалитета имају највеће шансе да у првом
кругу освоје више гласова него њихови
ривали. А ту је ПСД у предности. Сада ПНЛ
тражи измену параграфа у поменутом
изборном закону. Измене се могу донети
указом Владе или поновним гласањем у
Парламенту. Ниједна од варијанти нема
подршку већине грађана, али има подршку
председника државе. Ако Влада Дачијана
Чолоша успе да „протури“ указ, ПСД прети
бојкотом избора. Циркус невиђен.
Да су парламентарци својевремено три
пута размислили приликом гласања
поменутог закона, свакако не би дошло до
садашњих трзавица, које ће још потрајати и
до самих избора.
Но, није први пут да наши изабраници у
највишем законодавном телу државе гласају
да „се нађу у послу“, што би се рекло.
Многима је, на крају крајева, небитно да ли
ће у „вазе“ убацити белу или црну куглицу,
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ако се не ради о неким личним интересима.
Питање једног или два круга ће бити, на
концу конца, решено, али неће сви бити
задовољни. О томе ћемо још писати јер
„теленовела“ се наставља. Многим
грађанима је чини се, свеједно, како показују
нека истраживања јавног мњења, а многи
неће ни изаћи на изборе сматрајући да без
обзира коме буду „поклонили“ свој глас,
ништа се битно неће изменити у политичком
и друштвеном животу.
Познавајући ситуацију „на терену“
председник Клаус Јоханис, када има
прилику да се обрати нацији, упозорава
партије и странке да учине све како би
„подмладили“ кадар на који рачунају за
локалне и парламентарне изборе, да
„елиминишу“ све неподобне „тајкуне“, знане
и незнане, да већ једном приведу крају
борбу против корупције...
Но, како се ближе избори, из мрачног
подземља све више избијају на површину
истине о малверзацијама у току
предизборне и изборне кампање свих
минулих година. Оно што је штампа писала
и објављивала на малим екранима, у што
су грађани сумњали свих прошлих година,
сада је обелодањено од самих актера
оваквих прљавих работа. На једној страни
сами кандидати за неку фотељу, од
општинског одборника до сенатора, улажу
„црне“ паре надајући се да ће, једном
изабрани, све то десетоструко надокнадити,
а на другој страни су профитери који
„спонзоришу“ партије и појединце
баснословним свотама знајући (пракса је
показала) да ће разним уговорима са
државом исто зарадити макар двоструко.
Штавише, уложен новац се нигде не књижи
тако да и они који су задужени да њиме
баратају понешто трпају у сопствене џепове.
И не сићу као келнер напојницу, већ
милионе и милионе. Да ли леја или евра није
ни битно.

ГОСТОВАЊА

ДОН ЖУАН ИЗ ЛЕУШИЋА
У ПОСЕТИ БЕОГРАЂАНИМА
У престоници Србије се од октобра 2015.
до јуна 2016. одржава први интернационални
фестивал „Open Theatre Fest“, под окриљем
Театра „Лево” Академског културноуметничког друштва „Иво Лола Рибар” из
Београда. Овај фестивал је замишљен као
низ догађања током целе сезоне, односно,
сваког месеца од октобра 2015. до јуна
2016, када
гостује по
једна трупа
или
самостални
уметник са
међународне
сцене. Током
фестивала
одржавају се
и позоришне
радионице.
Тип гостујућег
пројекта није
прецизно
дефинисан, те
учешће могу
узети све
сценске
форме.
Театар „Лево”
АКУД „Иво Лола Рибар” је камерног
карактера и подржан је од Градског
секретаријата града Београда. Директор
фестивала је Аника Лехки, која је уметнички
директор Театра „Лево”.
У оквиру фестивала „Open Theatre Fest“, у
недељу, 31. јануара, с почетком у 19 часова,
Српски позоришни студио Темишвар извео је
представу под називом „Дон Жуан из
Леушића“, аутора Борислава Атанацковића.
Кишно зимско вече није спречило
многобројну публику да испуни простор за
представе Театра „Лево”. У публици,
специјално за ту прилику се нашла и

Златиборка Марков, секретар Савеза Срба у
Румунији, као и млади српски глумци Ненад
Хераковић и Раде Ћосић.
Сама монодрама, у којој главну улогу и
сав терет живота носи глумац Марко Аџић у
улози Рајка Рајичевића, веома је топло
примљена од стране публике. То је, у
ствари, исповест једног човека из народа, а
Марко Аџић
је на
убедљив, али
ненаметљив
начин
приказао
његову
филозофију,
закључке и
судбину, коју
на самом
почетку
описује
речима: ‘’Ма
да је пун џак
крушака и
једна коска,
ја бих
ухватио ону
коску.’’ Дакле,
реч је о
сељаку, који себе сматра баксузом, човеком
без среће са женама, којих је, узгред буди
речено, имао тринаест. “Ћопава ми душа,
ћопава ми срећа’’, објашњава Рајко.
Међутим, он се мири са својом несрећом, не
жали се и не кука. Од ње чак прави забаву
за друге. Из тога произилази и закључак
овог дела: “Такав је живот, час леп, час
горак. Ма јок, смешан!’’. Поред Марка Аџића,
главног актера монодраме, споредне улоге
су тумачили Оливера Јовановић и потписник
ових редова.
Горан Гога Пантин

br. 1354/ 5.02.2016.

27

СПОРТ
ЗНАЈУ СЕ ПОЛУФИНАЛИСТИ
Четири кола пре краја лигашког дела
такмичења у АБА лиги познати су учесници
полуфинала. Сигурно је да ће Будућност
задржати прво место и имати предност
домаћег терена у полуфиналном сусрету са
четвртопласираном екипом. За друго место
боре се Цедевита, Црвена звезда и Мега
Лекс. Тренутно Цедевита има предност у
међусобним сусретима са Звездом, а Мега
Лекс чека њихов кикс.
У овом колу српски клубови имали су
половичан учинак. Црвена звезда и Мега
Лекс су победили, док су Партизан и
Металац поражени, те настављају да се
боре за опстанак. Ове сезоне из лиге
испадају два последњепласирана тима.
Резултати 22. кола:
Задар – Металац
88-72
Крка – Игокеа
74-64
Будућност – Партизан
78-65
Олимпија – Тајфун
77-69
Цибона – Сутјеска
93-76
Мега Лекс – Цедевита
100-93
Црвена звезда – МЗТ
92-79
Табела:
1. Будућност
22 20
2 1702-1472 42
2. Ц. звезда
22 16
6 1705-1529 38

3. Цедевита
22 16
6 1706-1586 38
4. Мега Лекс
22 15
7 1750-1639 37
5. Цибона
22 10 12 1569-1597 32
6. Задар
22 10 12 1490-1549 32
7. МЗТ
22
9 13 1588-1593 31
8. Олимпија
22
9 13 1577-1597 31
9. Игокеа
22
9 13 1553-1587 31
10. Партизан
22
9 13 1606-1654 31
11. Крка
22
9 13 1553-1618 31
12. Металац
22
8 14 1558-1664 30
13. Сутјеска
22
7 15 1538-1658 29
14. Тајфун
22
7 15 1517-1669 29
У 23. колу, од 6. до 8. фебруара, састају
се:
Сутјеска – Крка
Металац – Тајфун
Партизан – Задар
Игокеа – Црвена звезда
Цибона – Мега Лекс
Олимпија – Цедевита
МЗТ – Будућност
Национални коефицијент (број победа /
број учесника) за ову сезону је следећи:
1. Црна Гора: 13,50, 2. Србија: 12,00, 3.
Хрватска: 12,00, 4. Македонија: 9,00, 5. БиХ:
9,00, 6. Словенија: 8,33

ЗВЕЗДА СИЈА У ЕВРОЛИГИ
Након два стартна пораза Црвена звезда
је везала три победе у Топ 16 фази
Евролиге. Црвено-бели у прва два кола
изгубили су од Ефеса у Инстанбулу са 84-85
(23-25, 31-19, 18-17, 12-24) и на свом
паркету од Фенербахчеа са 65-88 (20-23, 818, 18-22, 19-25). Уследиле су три узастопне
победе против Панатинаикоса у Атини са

74-63 (16-14, 22-20, 16-14, 20-15), Уникахе у
Београду са 87-73 (21-14, 20-17, 19-22, 2720) и Локомотиве такође у Београду са 8066 (33-21, 17-16, 17-17, 13-12).
Након пет одиграних кола табела Е групе
је следећа:
1. Фенербахче
5 5 0 447-392 10
2. Ефес
5 3 2 411-392 8
3. Ц. звезда
5 3 2 390-375 8
4. Локомотива
5 3 2 388-384 8
5. Уникаха
5 2 3 374-369 7
6. Панатинаикос
5 2 3 355-377 7
7. Цедевита
5 2 3 378-417 7
8. Дарушафака
5 0 5 384-421 5
У наредном колу 4. фебруара играју:
Дарушафака – Црвена звезда, Цедевита –
Панатинаикос, Уникаха – Локомотива и Ефес
– Фенербахче.
Припремио: Јадран Кланица
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ЧЕСТИТКЕ
Својој драгој сестри

Најдража
ЈАСМИНА ОБРАДОВ

АЛЕКСАНДРИ НАЂИ
честитам четврти рођендан и желим јој
срећно и безбрижно детињство, да се
заједно весело играмо и радујемо!
Брат Данијел Саша Мунћан.
На многаја љета!

срећан ти 24.
рођендан, 4.
фебруара! Живи
сваки дан интензивно,
додирни облак среће,
помириши цвет
љубави, закорачи
тамо где нико није и
остани оно што јеси.
Нека ти младост буде
весела, али мудра,
нека ти зрелост буде плодова пуна, дуга и
здрава. У право време, на правом месту са
правим људима да се налазиш, срећу да
не губиш, пријатеље да стичеш, много да
се радујеш. Са пуно љубави, тата
Слободан и мама Ленуца.
Наш драги
АДАН АДАМ

Дана 6. фебруара
САША БАКИЋ
из Дете
испуниће 15 година.
Пуно здравља, много
среће, успеха у школи
и све најбоље у
животу, од срца му
желе: чика Горан и
нина Сорина
На многаја љета!

Срећан ти 15.
рођендан, 6.
фебруара
САША БАКИЋУ
из Дете
Нека ти Господ Бог
подари здравља и
среће, дуг живот,
пуно радости и
безбрижно
детињство.
Много те воле: тата
Драган, мајка
Настуца и деда Слободан.
На многаја љета!

6. фебруара слави
свој пети рођендан.
Том приликом
желимо му срећан
рођендан, безбрижно
детињство и нека га
срећа прати у
животу.
Мама Тања, тата
Флорин, мајка
Даница и деда Крста.

Са пуно љубави,
честитамо 70.
рођендан драгом
БОРИСЛАВУ
ПАНИЋУ
Желимо ти много
здравља и још пуно
лепих година, које
ћеш проживети у
здрављу са нама који
те неизмерно волимо.
Хвала ти што си у
нас уткао толико доброте, среће и
љубави, које су се претвориле у снагу са
којом смо кренули у живот. Буди још
много година поред нас својом добротом
и племенитошћу и да нам, као и до сада,
будеш ослонац наше породице.
На многаја љета, твоји најмилији.
br. 1354/ 5.02.2016.
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ОГЛАСИ

ЧИТУЉЕ

Продајем
ПРИМИЦУ,
у веома добром стању, цена
400 леја (по договору).
Информације на телефон:
0726.079.553.

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

ОБАВЕШТЕЊЕ
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, еmail). У зависности од интересовања,
Месна организација Букурешт Савеза
Срба у Румунији уложиће напоре за
остварење ове иницијативе.
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Прошло је девет тужних година од како је
изненада, у 85. години
живота, престало да
куца племенито срце
наше најдраже маме,
мајке и свекрве
СОФИЈЕ СОСЕ
ВЕСЕЛИНОВ
из Иванде,
рођена у
Фењу
Драга Тото, никада те неће заборавити
твоји најмилији. Вечно неутешни: син Сава,
најдражи унук Богдан и снаха Видосава Веселинов из Темишвара.
Вечна ти памјат!

5. фебруар 2016, двогодишњи помен нашем
ДРАГАНУ НАЈЕУ
из Кетфеља
Сломљеног
срца,
палимо свеће, заливамо твој гроб сузама,
сећамо се твог драгог
лика и осећамо тужан
мирис самоће без тебе, самоћа која ће нас
доживотно
пратити.
Молимо Господа Бога нека те чува у Његовом царству.
Никада те неће заборавити, твоји најмилији.

Поштовани читаоци!
Цене читуља и честитки су:
0,10 леја/реч
Фотографија (мала): 1 леј
Фотографија (велика): 2 леја

ЧИТУЉЕ
Не можемо веровати како је брзо протекло већ 6 месеци од
преране смрти нашег
брата

Пролазе 40 тужних
дана од када није више међу нама наша
драга мама, свекрва,
бака и прабака

МИЛАНА (МИЛЕТА)
МИЈАТОВА
родом из Ченеја

ЈЕЛКА КРСТИЋ

Чуваћемо заувек успомену на њега. Нека
му Бог подари миран
вечни сан!
Сестре Зорица и
Јелкица са својим породицама

Пре 6 месеци прерано је преминуо
МИЛАН (МИЛЕ)
МИЈАТОВ
родом из Ченеја
Био је наш братић
са којим смо провели
лепо детињство. Увек
ћемо га се сећати, а
њему нека буде миран
вечни сан!
Деса и Душко Крстић
са породицом

Са тугом у срцу,
подсећамо да ће се 5.
фебруара испунити 15
година од када је преминуо наш драги
проф.
ИЛИЈА ЈОВИН
из Дињаша
Био си племенит и
добар човек. Сва сећања на тебе су лепа
и зато те никада нећемо заборавити. О теби са поносом причамо, јер то си и био, понос и дика наше
фами,лије. Твоја доброта, племенитост, твој
драги осмех живе са нама заувек у свакој нашој причи, сузи и успомени.
Бићеш у нашим мислима заувек, вољен и
поштован. Ожалошћена породица.

Позивамо рођаке,
пријатеље и познанике на парастос, који
ће се одржати у недељу, 7. фебруара, после литургије у Српској православној цркви Темишвар-Фабрика.
Ожалошћена породица
На 40 дана од њене
смрти са тугом је се
сећамо. Наша добра
тетка
проф.
ЈЕЛКА КРСТИЋ
остаће нам у сталном сећању по њеној
подршци коју нам је
увек пружала. Нека почива у миру!
Синовице Зорица и
Јелкица са својим породицама
Пре 2 године отишао си изненада и тихо, превише је бола и
туге, али премало речи да ти кажемо колико нам недостајеш
ДРАГОМИР ДРАГА
МИРЈАНИЋ
Божји је благослов
био имати таквог чику
који нам је пружао мир,
снагу, доброту, срећу,
љубав, безбедност и
сигурност. Постојаћеш и трајаћеш у најлепшим
успоменама, које ће нас подсећати на све оно
што смо твојим одласком изгубили.
Заувек ожалошћени: снаја Кристина, синовци Рада и Сања са породицама.

Поштовани читаоци!
Подсећамо вас
да читуље и мале огласе можете доставити у секретаријат редакције до среде у 12.00 часова.
br. 1354/ 5.02.2016.
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ЧИТУЉЕ
Пролазе 6 месеци, односно 22 године од када
су преминули наши драги родитељи
МИЦА и ЂОРЂЕ ЈАКОБЕЦ
из Српског Семартона
Жал за драгим родитељима велика је. Увек сте
били ту да пружите руку кад затреба и у добру и
у злу. Нећемо вас никада заборавити, заувек ћемо
вас носити у нашим срцима и сећати се као неког
који су носили са собом увек доброту, племенитост и несебичност којима сте пленили све око
себе. Имали су златно срце. Њихова доброта и
родитељска љубав обележиле су наш живот, преселиле се у сећање и ту заувек остају.
Увек у мислима са вама: ћерка Радојка, зет Диди, унуци Даријан и Ђорђе.
Почивајте у миру!
У тузи и болу пролазе 6 недеља од када је преминуо наш
драги

Пре 6 недеља престало је да куца племенито срце нашег драгог

МИЛОРАД АВРАМОВ
из Великог
Сенпетра

МИЛОРАДА
АВРАМОВА
из Великог
Сенпетра

који је био најбољи
родитељ, јунак нашег
детињства и одрастања. Вечно хвала за
све што си нас научио, првенствено да
постанемо људи отвореног срца као што си
и ти био. Тешко се миримо с тим да смо те
изгубили, заувек ћеш нам недостајати. Хвала
ти за сву љубав и пажњу којом си нас обасипао.
У нашим мислима и срцу, бићеш увек са
нама: син Алекса, снаја Милева и унука Тања.

Сједињени у болу
сећамо се како си кроз
живот корачао уздигнуте главе, вољен и поштован. Пуно тога се
дешава чему би се ти радовао. Уместо тога
остаје само туга и велико недостајање. Док
је нас, биће и тебе, у нама и с нама.
Ожалошћени: син Милош, снаја Марина,
унук Далибор и Оана, праунуци Јулија и
Марко.

На дан 9. фебруара
навршиће се 9 година
од када се преселио у
вечност наш вољени
син, супруг и отац

Са сећањем и поштовањем обележићемо
тужну 9. годишњицу
откако није са нама
наш драги

МИЛИВОЈ МИКИ
АРАЂАН
из Кече

МИЛИВОЈ АРАЂАН
из Кече

Ретки су људи као
што си био ти, заслужујеш вечно сећање.
Оставио си траг који
се не брише, доброту
која се не заборавља.
Никада га неће заборавити његови најмилији. Вечна му слава и успомена.
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Велико и племенито срце, добра и широкогруда душа, наше
су вечне успомене и
сећања на тебе. Онакав какав си био заувек цењен и поштован на свему ти хвала.
Заувек ожалошћени: уја Мита са породицом из Варјаша.

