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DOBRO NAM DOŠLI, PREDSJEDNIČE!

V

„Predstoji, u našim bilateralnim odnosima, da čekamo posjet
predsjednika Hrvatske države, Rumunjskoj.

jerujemo da će se to dogoditi negdje u proljeće
iduće godine, a kao
što znate, jedna važna
tema su Hrvati u Rumunjskoj.“ Tako je, u amfiteatarskoj
dvorani Zajedništva Hrvata
u Rumunjskoj, najavila veleposlanica Andrea GustovićErcegovac službeni posjet
predsjednika Ive Josipovića. A
obećanje, evo, bijaše ispunjeno! Jedino što najavljeni posjet
Rumunjskoj nije se odvijao u
procvjetalom proljeću, već u
vrelom srpanjskom ljetu.
“Siguran sam da ću vidjeti jednu nacionalnu manjinu
– zajednicu koja je uspješna,
koja odlično komunicira sa
svojom okolinom i doprinosi
svojoj domovini Rumunjskoj.
Želim da veze između Hrvata koji žive u Rumunjskoj
i Hrvatske budu dobre i da
se održava ta veza, posebno
kulturna suradnja, s ciljem da
se očuva nacionalna svijest“ –
odgovorio je predsjednik našoj
novinarskoj ekipi ispred polivalentne zgrade u Ričici, kada
smo ga, uoči susreta s hrvatskom manjinom, pitali o njegovim očekivanjima vezanih za
našu zajednicu.
Nakon što je posjetio Ričicu i poslije susreta s
čelnicima Karaš-severinske
županije, predsjedničko je
izaslanstvo krenulo prema
Lupaku. Ispred lupačke crkve,
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Predsjednik Ivo Josipović u Klokotiču
pored okupljenoga mnoštva,
najmlađi pripadnici hrvatske
nacionalnosti dočekali su predsjednika obučeni u karaševskoj
tradicionalnoj nošnji. U samoj
crkvi, svećenik Marijan Tjinkul
poželio je dobrodošlicu.
„Možemo zahvaliti i crkvi što
se brinula za ovaj narod ovdje
da sačuva svoj jezik, svoj
identitet, a i svoju narodnu
nošnju, koja se nažalost, u
zadnje vrijeme sve više gubi“
– rekao je međuostalome
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lupački svećenik.
Klokotič je bio drugo
mjesto lupačke općine u kojemu je nakratko boravio
hrvatski predsjednik. I ovdje
je bio dočekan na sličan način
ispred mjesne grandiozne
katoličke crkve. Svećenik
Petar Dobra je ukratko predstavio kako je crkva bila
izgrađena i zašto slavi Klokotič
kirvaj dva puta u godini, a nakon toga, obračajući se predsjedniku, nakratko je oslikao
našu zajednicu kroz svoju
dugogodišnju povijest na ovim
prostorima. „Hvala Vam što
ste nas posjetili, jer Vaš posjet naš ohrabruje i daje nam
snagu da idemo dalje u našem
nastojanju da sačuvamo naš
hrvatski identitet“ – izrekao je
na kraju klokotički svećenik.
Na izlasku iz crkve, KUD
Klokotič održao je kratki program u čast najvišeg uglednika Republike Hrvatske.
Daniel Lucacela
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naše zajednice.
Predsjednik Ivo Josipović
je drugi predsjednik Republike
Hrvatske koji posjećuje mjesta
iz Rumunjske u kojima žive
karaševski Hrvati. Podsjetimo naše
čitatelje da je u svibnju 2004. godine naše krajeve posjetio tadašnji
predsjednik Stjepan Mesić, a tri
godine poslije, odnosno 8. veljače
2007. godine, posjetio je naša
mjesta i nekadašnji premijer Ivo
Sanader.
Ivan Dobra

P

Predsjednik Ivo Josipović u Lupaku

HODOČAŠĆE KARAŠEVSKIH VJERNIKA

P

Doček predsjednika Ive Josipovića

Hrvate, istaknuvši da su Karaševci
uspješni građani Rumunjske i vrijedni građani Republike Hrvatske,
koji čuvaju hrvatski identitet i
pomažu prijateljstvu Hrvatske i
Rumunjske. „Hrvatska vodi politiku
u kojoj nacionalne manjine imaju
veoma važnu ulogu i kao što mi
poštujemo nacionalne manjine u
Hrvatskoj tako želimo da i Hrvati koji žive u drugim zemljama
uživaju ista prava. Veoma mi je
drago kad vidim da se vi odlično
slažete sa svojim susjedima i da
kao manjinski narod uživate svoju
autonomiju i kulturna prava. S
druge strane, Hrvatska vlada
je donijela zakon kojemu je cilj
upravo da ojača veze Republike
Hrvatske s hrvatskim nacionalnim manjinama širom svijeta.
Hrvatska manjina u Rumunjskoj pomaže sjajnim odnosima
Hrvatske i Rumunjske, a o tome
govori i činjenica da je Rumunjska
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PREDSJEDNIK IVO JOSIPOVIĆ
MEĐU KARAŠEVSKIM HRVATIMA!
rvog dana službenog posjeta Rumunjskoj, 03.07.2012.
godine, predsjednik R:
Hrvatske dr Ivo Josipović
razgovarao je s predsjednikom
Băsescuom, s predsjednicima
gornjeg i donjeg doma rumunjskog parlamenta, s premijerom
Victorom Pontom te je nazočio
ceremoniji na kojoj je rumunjski
predsjednik Traian Băsescu potpisao Ugovor o pristupanju Hrvatske
Europskoj uniji. Drugog dana
posjete, 3 srpnja 2012. godine,
predsjednik Josipović je nazočio
otvorenju rumunjsko – hrvatskog
gospodarskog skupa u Bukureštu,
a u poslijepodnevnim satima
posjetio je Ričicu, glavni grad
Karaš – severinske županije te
Lupak, Klokotič i Karaševo, mjesta
u kojima živi hrvatska manjina u
Rumunjskoj.
Predsjednika Josipovića
je u središtu Karaševa dočekalo
mnoštvo ljudi, a srdačan pozdrav
i dobrodošlicu mu je poželio prof.
Milja Radan, u svojstvu načelnika
karaševske općine i predsjednika
Zajedništva Hrvata u Rumunjskoj. „Pozdravljam Vas u ime svih
Hrvata iz Rumunjske koji dođoše
iz udaljene Keče i Rekaša pa sve
do Jabalča, kao najstarije mjesto
poslije velikoga Karaševa, da Vas
vide i čuju poruku Matice. Svi skupa sačinjavaju našu veliku zajednicu Hrvata koju uspješno predstavlja od svog osnutka iz 1991. godine
pa sve do danas, Zajedništvo Hrvata u Rumunjskoj“, naglasio je prof.
Radan. Karaševski načelnik je u
svom govoru istaknuo i činjenicu
da nam je Republika Hrvatska
dodjelila hrvatsko državljanstvo
već početkom 1993. godine, što je
omogučilo Karaševcima slobodu
kretanja diljem Europske unije te
je pozdravio inicijativu Hrvatskog
sabora zbog usvajanja zakona
potpomaganja hrvatske dijaspore,
pogotovo povijesne dijaspore.
Predsjednik Ivo Josipović
je izrazio radost što je imao priliku sresti i upoznati karaševske
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vrlo brzo ratificirala sporazum
Hrvatske i Europske unije“, istaknuo je predsjednik R. Hrvatske
u govoru punom svečane topline i
zadovoljstva.
Predsjednik Josipović je
nakon govora obišao i zgradu
Zajedništva Hrvata u Rumunjskoj te je na kratko razgovarao s
članovima Koordinacijskog odbora ZHR-a i članovima općinskog
mjesnog vijeća. Bogatstvo i raznolikost karaševske narodne nošnje,
s vedrim motivima iz našega kraja,
zabljesnulo je u cijelom svom
sjaju prigodom kratkog nastupa
Karaševske zore na otvorenoj
sceni Zajedništva. Kulturno –
umjetnički ansambl Karaševska
zora je povodom predsjednikove
posjete prikazao „Petrovu svadbu“
pomoću pjesama i plesova koji
su tradicionalni običaji našega
kraja, plod karaševskog pučkog
stvaralaštva i kulturna vrijednost
nastavak na 3 str.

Karaševski načelnik je poželio dobrodošlicu hrvatskom predsjedniku

rošle je nedjelje proslavljena velika peta obljetnica
organiziranog hodočašća
vjernika iz svih naših župa
(Karaševo, Lupak, Klokotič) u Lurdsko svetište iz karaševske Kurjačice.
Svečanu Svetu misu i nadahnutu
propovijed o Djevici Mariji održao
je fra Mario Jurišić, u koncelebraciji
mnoštva svećenika, većinom porijeklom iz naših seli.
Karaševski Hrvati organizirano hodočaste u svetište iz
svoga mjesta od 2007. godine,
kada je uspostavljena veza između
karaševske župe s općinom i

župom Zmijavci. Te je godine,
nakon Svete mise, održan i bla-

goslov Lurdske špilje te kipova
Gospe Lurdske i male Bernardice
koji su nam prijatelji iz Hrvatske
velikodušno poklonili.
Ivan Dobra

Sveta misa u Lurdskom svetištu u Karaševu

Nijedan apsolvent Dvojezične hrvatsko-rumunjske gimnazije iz Karaševa nije uspio
položiti ovogodišnju državnu maturu, a to je definitivno najlošiji rezultat zabilježen
u relativno kratkoj povijesti karaševske gimnazije.

S

drugim riječima, nije bilo
apsolventa koji da dobije
prolazne ocjene na svim
predmetima. Štoviše, nijedan od dvadeset naših apsolvenata
nije uspio položiti ispit iz matematike, iako je smjer karaševske
gimnazije upavo matematika – informatika. Ova anomalija posebne
vrste može ali ne mora nikoga
iznenaditi, pogotovo kad imamo
u obziru da su i prošlogodišnji
apsolventi, osim Mariana Munteanua, svi odreda pali na matematici. Najveća ovogodišnja ocjena iz
matematike bila je 3,1, a najveća
prošlogodišnja iz istog predmeta
tek 1,2, pa bi se profesori matematike s naše gimnazije čak mogli
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ponositi s ovakvim (ne)uspjehom,
bez obzira što je sustav ocjenjiva-

nja od jedan do deset, s time što
se jedan bod dobiva službeno.
Slični neuspjesi učenika
karaševske gimnazije zabilježeni
su i prošle godine, kada su školski
inspektorati odlučili uvesti nadzorne kamere u ispitne prostorije
i kada su bitno pojačane mjere
osiguranja sa strane profesora
nadzornika. Dakako, krivce za
neuspjeh ne treba tražiti samo u
nadzornim kamerama ili u nastavnicima matematike, koji svojim
stavom pomažu ovomu predmetu da bude dosadan, težak i
nerazumljiv. Krivi su, dakako, i
sami učenici, roditeljii i skroman
nivo naše Dvojezične gimnazije.

Ivan Dobra

