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Директор Представништва Републике Српске у Србији Млађен Цицовић један је од
добитника "Видовданске повеље", највишег признања које додјељује Савез Срба у
Румунији.

  

  

Цицовићу је Повеља уручена синоћ на Видовданској академији у Темишвару, а у
образложењу одлуке о додјели се прво подсјећа на радост  Срба у Румунији у тренутку
кад су (1992) добили вијест да је створена Република Српска и на тренутак усхићења
кад су за ту младу српску државу казали да је њихова друга матица: “Из наших су срца
потекли љубав и поштовање, јер смо схватили да наш народ војује можда највећу и
најзначајнију битку од Косова до данас“.

  

  

Домаћини су потом подсјетили како су то своје увјерење о значају стварања Републике
Српске с поносом износили од Темишвара до Букурешта, али и како су имали част да то
изговоре и пред Србима у Бањалуци, на Палама, у Сарајеву, у Добоју и Зворнику, на
Шушњару у Санском Мосту, на Змијању... те како су у тим блиским сусретима имали
помоћ Представништва Републике Српске у Србији, а посебно директора
Представништва Млађена Цицовића, коме су се нарочито захвалили за помоћ “нашој
деци олимпијцима из матерњег српског језика у Румунији, приликом боравка у
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Републици Србији и Републици Српској“.

  

Подсјетивши се на помоћ коју су Срби из Румуније сакупљали и у сарадњи са
Представништво доносили у Републику Српску у разним приликама, па и поводом
катастрофалних поплава, домаћини су се директору Цицовићу захвалили“ и што нам се у
свакој прилици нашао, да нам сусрет са Републиком Српском буде лакши и лепши“ и што
је “нашим специјалним везама са Српском дао и свој лични печат, јер је радећи на
дипломатски и људски начин био и остао наш пријатељ из Београда у Бањалуци и целој
Републици Српској“.

  

"Видовданску повељу" која се додјељује од 1993. године за посебан допринос очувању
језика, културе и традиције Срба у Румунији, као и за дугогодишњи предани рад
појединаца и институција на успостављању чвршћих веза са матицом, Млађену Цицовићу
уручио је др Славомир Гвозденовић, књижевник, један од оснивача Савеза Срба у
Румунији, покретач многих српских културно-умјетничких манифестација у Румунији и
уредних часописа “Књижевни живот“.

  

  

На свечаној академији присутне су поздравили генерални конзул Србије у Темишвару
Владан Тадић, предсједник Савеза Срба у Румунији Огњан Крстић и посланик тог
савеза Славољуб Аднађ.

  

У умјетничком дијелу програма наступили су Мјешовити хор Српске православне цркве
Темишвар, Горан Мракић, Александра Петров, чланови позоришног студија "Талија"
Темишвар, Милица Пантин и тамубрашки оркестар "Златна суза" из Дињаша.
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