
Savet măj bun! LUPTĂ ĐI 

glăsuje, rašîašće!SKRIJ-ĆE,

đi ćinje je ljegat! GLĂSUJE,



Đi la Savjetu poc să kac ažutorije dakă aj fije śe fjelj đi nakaz 
or îndojală ljegată đi škuală šî învacamînt pi ljimba tja, đi skris 

pi ljimba tja šă ku azbuka tja, dakă aj nakaz ku novinjilji or ku TV 
šă radio pi ljimba tja, dakă vrjej să šćij śe sa întîmplă în kultură 
or în pastrarjă identitetuluj a tjeu în kultură, šî în alće întîmplărurj 
ljegaće ku asta trjabă.

Tot asta je ku mare vrjad đi ćinje šî đi traju tjeu, đi aja tu trăbe đirjept 
să aljeź lumja kare o să će reprezentuje in Savjet.

I – învacamînt

II – informisîtu pi ljimba vuastră

III – în kultură šî

IV – în tuaće lukrurj pi ljimba tja skrisă ku azbuka vuastră

Aljesu đi Savjetu vlahilor o să fije  13. XI 2022. 
Savetu je organu kare, întra alalće, 
reprezentuje pi vuoj Vlahi în:



Trăbe să aj măj pucîn18 anj šă sî fij śetacan alu 
Cara sîrbjaskă;

Trăbe să fij skris/skrisă în spisku vlahilor adîns 
đi aljes.  Aša listurj au tuaće etnicitjeturlji 
în Sîrbije. Dakă nu iš skris, trăbe să će duś 
sîngur în opšćina tja šă sî kac să ći skrij în 
lista vlahilor. Ku ćinje trăbe sî jaj numa lična 
karta. Skrisu nu cînje mult, nu măj mult đi 
śinś minuturj. Kapic đi la lukratorju în opšćină 
o arćije, šî kînd o umplji, jo daj înapoj, dakă 
je tot kum trăbe, jel ći skrije în lista đi aljes lu 
etnicitjetu vlahilor, šî lukru je gata.   

Tuma dupa śe ći skrij în spiskol vlahilor đi aljes, 
poc sî ješ la aljes, sî împlji arćija šî sî glăsuj đi 
kare vrjej tu să-c fije al tjeu aljes în Savet.  

Đi sî puoc să glăsuj la aljesu śe vinje, 
šî sî aljeź pi plaku tjeju lumja kare o 
să fije reprezencî aj tij în politikă, ku 
mare vrjad je să šćij urmatuare:



ĐI ĆINJE  
JE LJEGAT!

Savetu lu etnicitjet sa 
aljaźe odată în patru 
anj, šă tumu la patru 
anj o să poc jara să aljeź 
să fije pi plaku tjeu. Nu 
lasa să trjakă ljesnje 
momentu-sta akuma 
să jaj đireptaća tja în 
mînjilji tjalje šî să aljeź 
lumje bună šî încaljasă 
să lukre đi ćinje în 
Savetu tjeu. Kă tuot asta 
ĐI ĆINJE JE LJEGAT!

Puoc šî să nji kac la telefon  011/407-56-05.

Dakă aj vro 
indojală ljegata đi aljeso-sta,  

skrije la CeSID la:

CeSIDBeograd CeSIDBeograd cesid@cesid.rs

http://www.facebook.com/cesidbeograd
http://twitter.com/CeSIDBeograd

