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ЛАЗИЋИ МАЈСТОРИ

Волим да слушам народну
музику, првенствено српску,
али и румунску, као и укрштање
народне музике са класиком
или џезом

”

“

Играле се утакмице
за памћење, где је одлучивао
само један поен за освајање
престижног трофеја
и медаља

”
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V E S T I
ОБАВЕШТЕЊЕ
Поштовани читаоци, обавештавамо вас да
ће наредни број бити у продаји 9. маја.
Разлог двоброја и неизлажења листа јесу
нерадни дани поводом првомајских празника
када ни штампарија ни пошта неће радити.
Уредништво

Како сазнајемо од кнеза Николе Курића,
који ће са играчима бити током два дана

КИКИНДСКО ПОЗОРИШТЕ У
ТЕМИШВАРУ
У среду, 30. априла, с почетком у 13.00
часова, глумци Народног позоришта из
Кикинде ће на позив Савеза Срба у
Румунији гостовати у Темишвару. Они ће у
Дому студената извести дечју представу
„Славуј и кинески цар“ Ханса Кристијана
Андерсена, у режији Миодрага Динуловића.
Улаз је слободан. Г.М.

КУМАЧЕЊЕ У ЗЛАТИЦИ
У понедељак 28. априла у Златици се
организује традиционално Кумачење,
прилика да се деца сусретну и обнове

стари обичај кумачења, односно
братимљења на реци.
За ову прилику ће у Златицу допутовати
ђаци из темишварске Српске гимназије
„Доситеј Обрадовић“, из Белобрешке,
Радимне, Луговета, Соколовца и Кусића, а
дочекаће их домаћини из Златице.
Како сазнајемо од Рузмаринке Ђорђевић,
манифестација ће отпочети у 11 часова, а
деца ће приредити и културно-уметничку
приредбу. Љ.П.С.

СВИНИЧАНИ У МИРОЧУ
КУД „Дунав“ из Свинице учествује 1. маја
у Мирочу у Србији на „Јоргован фесту“.
Овај традиционални фестивал фолклора
окупиће и ове године петнаестак ансамбала
из Србије, један из Бугарске и Свиничане из
Румуније.

2

br. 1261-1262/25.04.2014.

фестивала, прошле године је “Јоргован фест”
пратило око пет хиљада људи, а ове године
организатори очекују да цифра посетилаца
буде још и већа. Љ.П.С.

ДАНИ ЂУРЂЕВКА
У Станчеву ће 3. маја, када се организују
Дани ђурђевка бити свечано.
КУД „Свети Ђорђе“ из Станчева на чијем
је челу Душан Миладинов, слави своју
десету годишњицу.
Пошто је ова свечаност увек организована
пред Ђурђевдан, у цркви ће вечерње са
резањем колача почети у 15.30 часова а
представа у 18 часова на платоу испред
Дома културе.

Како сазнајемо од Душана Миладинова,
на приредби ће учествовати КУД
„Мраморак“, Србија, КУД „Стара Молдава“,
КУД „Коло“ Арад, ТО „Златна суза“, Дињаш,
КУД „Рекашана, Рекаш, КУД „Добра“,
Хунедоара и домаћини КУД „Свети Ђорђе“
из Станчева.
Ђурђевдански бал почеће у 20 часова уз
оркестар Јоце Бугарског и Раде Мирјанића
са солистима Јасмином Фењац и Јасмином
Рошка. Љ.П.С.

KO BI REKO

ХРИСТОС ВАСКРСЕ!
Пише:
Љубинка
Перинац
Станков

Данас нам нико не брани ништа, али нам је главна брига у цркви да
се фотографишемо и што пре поставимо „чек-ин“ на фејс, да камером
из што бољег угла ухватимо „селфи“, и да се тиме хвалимо као
доказним ревносним виртуелним хришћанским материјалом. Одмах
после селфија стиже и клик на „евент“ и пријава учешћа на турбо
ускршњем весељу у клубу. Још кад се и Гугл заинати, па никако да
нађеш неку прикладну и што оригиналнију честитку, па заборавиш где
си и кренеш да помињеш све свете гаџете који су управо отказали

Мајчина пружена рука и слика
испреплетених крвавих жилица зачетог
пилета у јајету, које су се наспрам запаљене
ноћне лампе јасно оцртавале, најављивале
су игру светлости и сенки иза љуске, као
иза позоришног кулиса где је живот почињао,
а смрт се повлачила пред снагом светлости.
За људе на селу је Ускрс била прекретница.
Тако се прорачунавало време, планирани су
баштенски радови,
уређивала се и
кречила кућа.
Као морални
одговор на сва
сложена животна
питања савременог
човека, Ускрс је
на селу
доживљаван сваке
године као
препород. Следила
је наравно, радост
новог одела,
ципела и обиља
слаткиша. Онда је
долазио спектакл
Васкрсења. Иако
нисмо о томе јавно
причали, јер је било
забрањено, сви смо ишли у цркву и
доживљавали васкршњу светлост као нешто
врло присно и важно. Бранили су нам да
верујемо, па смо у инат, веровали.
А данас? Данас нам нико не брани ништа,
али нам је главна брига у цркви да се
фотографишемо и што пре поставимо „чек
ин“ на фејс, да камером из што бољег угла
ухватимо „селфи“, и да се тиме хвалимо као
доказним ревносним виртуелним
хришћанским материјалом. Одмах после
селфија стиже и клик на „евент“ и пријава
учешћа на турбо ускршњем весељу у клубу.
Још кад се и Гугл заинати, па никако да

нађеш неку прикладну и што оригиналнију
честитку, па заборавиш где си и кренеш да
помињеш све свете гаџете који су управо
отказали.
Љубећи ближњега свога за Ускрс смо
дарежљиви. Само нас ретко који поклон
усрећује, а осећај заједништва нам је све
тањи и тањи. Родбину пребројавамо по
захтевима... купујемо неке немогуће поклоне
за које ионако
немамо пара,
потајно сањамо
океан, луксузне
базене, јахту, кућу
на мору и Порше
Кареру. Што више
жеља, то је
сигурније зло...
Празнична
депресија, скоро
гарантована.
Ноћ је...
ускршња. На РТС-у
кренула Бајагина
песма: „само моје
мисли по равници
путују – ја их
пошаљем, ал‘ се
враћају“... Емоције
ми је узбуркало сећање и сцена из неког
чистијег времена. На кревету је марамама
ушушкано дрвено сито било пуно тек
излеглих пилића. Не знам чије, да ли је то
било моје, или срце жутог малог пилета из
мојих руку, али је куцало толико снажно да
је истог тренутка све ружно, грубо и
нежељено нестало. Као кроз сан, Нана је
ушла на велика врата, у руци држећи два
црвена јајета, једно за мене, једно за сестру
и изговорила благо: Христос васкрсе! А ми
смо јој гласно, колико смо јако могле,
одговориле: Воистину васкрсе!
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Новосађани пишу петицију против
Цециног концерта
Више од хиљаду људи потписало је у
прва два дана петицију „Стоп концерту
Цеце на новосадској Тврђави” коју су на
интернету покренули незадовољни
Новосађани.
Петицију су на интернету и друштвеним
мрежама покренули грађани који протестују
због гостовања фолк певачице Светлане
Ражнатовић на Тамбурица фесту, који ће
бити одржан 28. јуна на Петроварадинској
тврђави.
Аутори петиције су на сајту навели да
није у питању уметнички укус или врста
музике, већ је проблем у томе што је
Ражнатовићева припадала групама
некажњених „злочинаца из деведесетих, који
настављају са својим послом”.
„Светлана Ражнатовић је удовица ратног
злочинца
Жељка
(Аркана)
Ражнатовића.
Она је са
њим ишла по
логорима
током
деведесетих
и учествовала у
његовом
бизнису, а
након његове
смрти
потпуно га је
и преузела”,
наводи се у
опису
интернет
петиције.
Аутори
петиције су
навели и да
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је Ражнатовићева својим песмама током
деведесетих учествовала у пропаганди, која
је, према њиховом мишљењу, имала за циљ
да држи становништво у „ратнохушкачкој
коми”.
„За сва своја недела, Ражнатовићка
заслужује да буде у затвору на максималној
казни. То што се њена казна завршила на
електронској наруквици због немоћи државе,
не значи да се не треба борити против
таквих људи”, написали су аутори петиције.
Петицију је за два дана потписало више
од хиљаду људи, а покренуто је и питање
зашто је фолк певачица позвана да пева на
фестивалу тамбурашке музике.
Организатори Тамбурица феста објавили
су прошле недеље да ће манифестација
бити одржана од 26. до 28. јуна на
Петроварадинској
тврђави у
Новом Саду
и да ће,
између
осталих,
певати и
Светлана
Ражнатовић.
Наступиће
и Звонко
Богдан,
тамбурашки
оркестар
Дијако, као и
12 тамбурашких
оркестара у
такмичарском делу.
Бета

[TA [TAMPA [TAMPA
Несвакидашњи тим
У петој фудбалској лиги
Румуније активише посебан
тим „Фрација“ (Братство), који
тренира црнац пореклом из
Киншасе (Република Конго),
четрдесет седмогодишњи
голман нема једну руку,
већину играча чине Роми који
преживљавају од данас до
сутра, док власник клуба крај
стадиона гаји козе и кокошке
како би прехранио играче. „Фрација је једини тим у Румунији
који активише по принципима једнакости и недискриминације“,
поносно истиче газда Константин Замфир, настављајући: „Код
нас године, раса, религија, етничка припадност или поједини
хендикепи нису уопште важни, потребно је имати само мало
талента и нешто више воље. Многи играчи „Фрације“ немају
пара, док је за поједине и свакодневна храна луксуз. Због тога
и гајим кокошке и козе. Да би играчи на крају сезоне добили
какве-такве награде. То у ствари и јесте „Фрација“, све што
имамо делимо на једнаке делове“, завршава Замфир опис свог
тима. Иначе, прича ове букурешке екипе осванула је недавно и
на страницама познатог Њујорк тајмса.

Рат делфина
Постоји
могућност да се
делфини који
улазе у састав
америчке војске
сукобе са
делфинима које
су дресирали
Руси, истичу
московски
медији након
обавештења да
ће амерички
делфини
учествовати у
војним маневрима америчке морнарице у Црном мору. Познато
је да су у време хладног рата једино Сједињене Државе и
Совјетски Савез дресирали делфине како би их користили у
војне сврхе. Делфини су тренирани да открију непријатељске
подморнице, подводне мине, за дисторзију сигнала или чак
монтирање експлозивних направа на бродове. Америчка
морнарица има око 75 таквих делфина, док је број руских
непознат.
Превео и приредио: Горан Мишковић

ВРЕМЕПЛОВ

Српске књиге
у Дивићу
Пре неки дан, Д.
Пантић, повереник
„Наше књиге“ из
Темишвара је
посетио Дивић са
новим књигама. Том
приликом су
мештани Дивића
купили преко 50
књига.
2. фебруар 1956.

Висок принос
лана
Петровчани су
прошле недеље
окончали жетву лана
на свих 150 хектара.
У просеку је
добијено преко 1.100
килограма по
хектару. Остварена
добит за месну ППК
је 580.000 леја.
13. август 1971.

Освећење храма
у Арад-Гају
У недељу 4.
фебруара Владика
Сава је посетио
Арад-Гај којом
приликом је освећен
и српски храм у
овом месту.
9. фебруар 1990.
br. 1261-1262/25.04.2014.
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INTERVJU
Дијана ПОП,
музички менаџер
Лична карта:
Датум и место рођења:
19.5.1975, Велики Сенпетар
Студије:
Српска гимназија „Доситеј
Обрадовић“,
Економски факултет, одсек
књиговодство и информатика
књиговођства
Радила као:
финансијски инспектор у Државном
трезору при Финансијској управи
жупаније Тимиш, економски
консултант за општине и државне
институције, музички менаџер;
Омиљена музика:
Рибља Чорба, Бајага, Ђорђе
Балашевић, Здравко Чолић, Црвена
Јабука, Дивље Јагоде, Прљаво
Казалиште...

У ХОДНИЦИМА СЕЋАЊА
• Кад сам одрасла схватила сам да је екс-ју сцена била изузетно квалитетна,
тако да и дан-данас слушам старе, добре песме које немају рок трајања. Оне
се могу слушати увек, јер и после 30-40 година звуче моћно, што доказује да
нису биле написане по данашњој рецептури - “хит за једну сезону“ • Велики
део певача и бендова су организациони део препустили професионалцима
који у њихово име преговарају о условима свирке, цени, утврђивања датума
и концерата
• Међу Србима у Румунији сте познати
као велики љубитељ српске и
југословенске поп-рок музике. Од када
сте почели да је слушате и како сте јој
се зближили?
У праву сте, нисам мењала свој музички
укус током година. Остала сам доследна
својој првој љубави, тј. екс-ју поп-рок
музичкој сцени. Ту врсту музике сам
заволела као сасвим млада, у основној
школи, захваљујући својој мами, која је
слушала исте ствари. Доносила ми је касете
и музичке часописе из бивше Југе, а ја бих
остајала до касно у ноћ, поготово током
летњих распуста, слушајући програм Радио
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Београда и Радио 202, само да бих чула
своје омиљене музичке нумере. Такође,
сећам се да сам ретко пропуштала емисије
,,Клуб 10“, ,,Звездана прашина“ и музичке
емисије Телевизије Београд.
Кад сам одрасла схватила сам да је ексју сцена била изузетно квалитетна, тако да
и дан-данас слушам старе, добре песме које
немају рок трајања. Оне се могу слушати
увек, јер и после 30-40 година звуче моћно,
што доказује да нису биле написане по
данашњој рецептури - “хит за једну сезону“.
• Ваш хоби је недавно прерастао у
занат и посао. Реците нам неколико речи

INTERVJU
о менаџерској агенцији коју сте недавно
основали?
Не знам да ли могу рећи да ми је то и
посао. Сматрам да се ипак највише ради о
хобију, иако ће можда некима изгледати
неозбиљно. Ја од десет година радим као
финансијски ревизор. Основала сам прошле
године менаџерску агенцију „D&N Media
Show Production“ из једног јединог разлога:
да отргнем од заборава екс-ју сцену. Она је
на овим просторима представљала прозор у
музички свет и трендове који су пре
деведесетих владали тадашњом
Југославијом. Посредством музичких понуда
које нудим овдашњим организаторима разних
догађања, подсећам практично на оно што
се некада слушало на овим
просторима, а уједно их
упознајем и са новијом
генерацијом са екс-ју
простора, која у
великим цртама
наставља традицију
квалитета... Све што
долази оданде пуно
боље звучи, а
спотови су далеко
атрактивнији и
маштовитији од
оног што се нуди
на нашим
просторима, без
обзира на музички
правац, чак и када
је у питању турбофолк.
• Са којим сте
уметницима најчешће у контакту и какве
сте конкретне видове сарадње
успоставили до сада?
Сви који ме познају, упознати су са
чињеницом да се моје име везује за Бајагу и
Инструкторе, са којима одржавам
пријатељске односе већ више од 20 година.
Бајага је један од ексклузиваца моје
агенције, због чега је и био присутан на
прошлогодишњој промоцији у Темишвару.
Такође, у врло добрим односима сам са
легендарним композитором Корнелијом
Ковачем, са Николом Чутурилом Чутуром, са
групом Texas Flood, чији је бубњар Влада

Голубовић, бивши члан Инструктора, са
Зелетом Липовачом из Дивљих Јагода,
Рајком Дујмићем из Нових Фосила...
Да би посао могао професионално да
функционише, сваког певача заступа нека
менаџерска агенција. Велики део певача и
бендова су организациони део препустили
професионалцима који у њихово име
преговарају о условима свирке, цени,
утврђивања датума и концерата.
Моја агенција има ексклузивне уговоре за
територију Румуније са неколико великих
менаџерских кућа: „Music Star Production“,
чувеног менаџера Раке Марића, који заступа
Горана Бреговића, Здравка Чолића,
Северину, Секу Алексић, Хариса Џиновића,
Јелену Розгу, Регину, Нину Бадрић и са „Long
Play-ом“ Зорана Вуловића који заступа
Бајагу, Масима Савића и Дарка Рундека.
Такође, имам потписан
ексклузивни уговор са
„Grand Production“, који се
односи на све певаче
који припадају овој кући,
а ради се углавном о
познатим именима
фолк музике.
Када говорим о
ексклузивности,
првенствено се
односим на цене
певача и бендова
који, сходно
уговору, траже
бар 25% мање
ако наступају
преко моје
агенције на
територији Румуније. То је зато што
извођачима пред сваки наступ гарантујем да
ће им услови бити испуњени, хонорар
осигуран а порез румунској држави
исплаћен.
• Како бисте оценили румунску музичку
сцену, с посебним погледом на
темишварску?
Темишварска сцена је специфична по
томе што се у свему осећа утицај екс-ју
музике. Мислим, обраћа се више пажње на
квалитет звука и композиција. Као што сам
истакла раније, самим тим што нам је у
br. 1261-1262/25.04.2014.
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овом делу Румуније било омогућено да
пратимо телевизијске програме суседне
земље, допринело је да се створи јаснија
визија како треба да звучи добра и
квалитетна музичка нумера. Можда ће неки
из одређених разлога побити моје мишљење,
али познато ми је да је већина
темишварских музичара сагласна са овом
тврдњом.
• Како бисте описали српско-румунску
сарадњу на музичком плану?
Нажалост, српско – румунска сарадња на
музичком плану скоро да и не постоји.
Причала сам са Корнелијом Ковачем и он се
изјаснио да би веома радо прихватио да
ради на једном заједничком музичком
пројекту са неким од темишварских
уметника, чак ми је понудио и конкретан
план сарадње... Разговори су у току и надам
се да ће ова идеја о сарадњи заживети.
Такође, темишварски музичар Хорија
Кришован је успео да успостави сарадњу са
једним од најбољих гитариста са екс-ју
простора, Влатком Стефановским,
фронтменом легендарног бенда „Леб и Сол“,
што је значајан корак напред.
• Југословенска музика је у време
комунизма била врло присутна и цењена
у Румунији. Како бисте описали садашње
стање?
Да, била је присутна и, као што рекох,
била је „прозор у свет музике“ за све нас са
ових простора. Међутим, времена су се
променила, тако да се музика из Србије
прати доста површно. Ја то тачно проценим
када поделим неку песму на фејсбуку.
Лајкови долазе само од представника
старије генерације. То ме је подстакло да
оснујем ову агенцију. Наравно, не могу сама,
био би ми потребан већи ангажман медија.
Радио „Банат линк“ ми је доста помогао у
том смислу.
• Можете ли испричати неколико
најзанимљивијих закулисних анегдота
које сте доживели дружећи се са
познатим поп-звездама са естраде?
Дружећи се и радећи са музичарима
никад није досадно, јер су они углавном
веселе, духовите и позитивне особе. Пошто
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је Бајага мој пријатељ, знам да ми неће
замерити ако споменем да је једном
приликом пред концерт помислио да би
интересантно било да у позадини има
женске пратеће вокале и рече ми: „Хајде
Дијана можеш ти то... нађи неку другарицу и
спремите се да изађете на сцену“. Била сам
збуњена, али није ми било дато да се
премишљам. Саша Локнер је одлично
одрадио наш део посла, а ми смо два сата
уживали са бендом на сцени.
• Какве концерте спремате у току ове
године? Шта могу очекивати љубитељи
српске музике у Румунији?
За сада су сигурни наступи звезде Гранда
Славице Чуктераш 18. маја у Лугожу,
легендарне Рибље чорбе 15. августа у
Старој Бешенови и Неде Украден 23.
августа на Ракијади у Великом Сенпетру.
Очекујем да организатори потврде још два
звучна имена са екс-ју сцене, али људи ће
бити обавештени ако дође до договора.
• Постоји ли нека песма коју
доживљавате као животни мото?
Немам неку посебну песму која ми служи
као животни мото, али понекад волим да
цитирам Бајагу, па кажем: „Живот је некад
сив, некад жут“. Научила сам да је живот
велика борба, али ја се никада не предајем.
Наравно, има и тешких тренутака, али треба
прикупити воље да се пређе преко свега.
Разговор
водио:
Горан Мракић

NA[A TEMA

СВЕТЛОСТ ВАСКРСА

УСКРС ЉУБАВИ И СПАСЕЊА
Ведра ноћ, уочи Васкресења Господњег,
привукла је велики број хришћана, који су се
са свих страна града на Бегеју упутили
према богомољама да присуствују светом
догађају. Ове године су Ускрс славили
малтене сви Темишварци, јер је овогодишњи
дан Ускрса био заједнички и католицима и
православцима. Бројни наши Срби су се
неколико минута пред поноћ окупили у
Саборном српском храму у Темишвару-Граду,
да присуствују јединственом и узвишеном
догађају. Окупило се око храма и старо и
младо, да заједно прославе сви у истој
љубави, исто као и њихови преци, један од
највећих хришћанских празника - Васкрсење
Исуса Христа.
Порта светог храма па и сама црква
бивале су све пуније. Са свећама у рукама,
спокојни и са изузетним пијететом,

очекивали су почетак литургије и опход
светог храма са литијама. Тачно у поноћ
кренула је дуга и величанствена поворка, на
челу са литијама и иконама, које су носили
најмлађи, са свештеницима и ђаконима, у
први опход око светог храма, а потом и
Владичанског двора и комплекса зграда на
старом и јединственом Тргу уједињења. И
беше та поворка дуга, са стотинама верника
и стотинама упаљених свећа, које су у лепој
пролећној ноћи најављивале диван дан који
славе сви хришћани света.
По окончању опхода храма, најпре су
пред црквеним дверима, по старом адету,
окружени бројним верницима, а затим и
пред црквеним олтаром Саборне цркве,
архијерејски заменик, протојереј-ставрофор
Маринко Марков, протојереј-ставрофор
Мирослав Стојков, протојереј-ставрофор
br. 1261-1262/25.04.2014.
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Стеван Рајић, протојереј Мирослав Драган и
јереј Јоца Несторовић служили свету
литургију у садејству са Српским мешовитим
хором Саборне цркве, којим је управљао
професор Јоца Бугарски. „Христос воскресе
из мертвих“ чуло се са свих страна
небројано пута те величанствене ноћи, а

након литургије, са упаљеним свећама
верници су, честитајући једни другима
свечани празник, кренули својим кућама, да
би у кругу породице прославили највећи
празник нашег рода.
Горан Гога Пантин

МИР И ЗАЈЕДНИШТВО У МЕХАЛИ
Српска православна црква и верници
прославили су Васкресење Господње и у
темишварском православном храму у кварту
Мехала, прошле суботе, 19. априла. Срби из
Темишвара окупили су се пре поноћи и ове
године у великом
броју за ову
прославу Васкрса,
која је почела са
поноћном
литургијом, што
означава почетак
васкршњег славља.
Парохијани и
остали верници су
примили светлост,
коју су свештеници
донели из олтара,
а затим је уследио
опход мехалског
православног
храма са литијама, иконом и свећама у
рукама. Ова дуга поворка верника се након
трократног опхода храма зауставила испред
црквених двери. Испред затворених врата
цркве молитву је служио месни парох
протојереј-ставрофор Стојан Петровић, а
врата су отворена тачно у поноћ када се у

знак радости Васкресења оглашавају прва
црквена звона. Мехалски парох Стојан
Петровић је отворио врата и православни
српски народ је ушао у свети храм, па је у
радости и љубави присуствовао васкршњој
светој поноћној
литургији. Литургију
су служили
протојерејставрофор Стојан
Петровић,
протојерејставрофор Раденко
Стојковић и јереј
Јосиф Станковић, а
појао је Мешовити
православни хор из
Mехале, под
руководством
Меланије Голуб
Ћиоран.
Православни Срби су након завршетка свете
литургије у мехалском светом храму пред
полазак домовима честитали једни другима
најрадоснији хришћански празник Васкрс и
понели светлост својим кућама.
Миодраг Тодоров

ПОБЕДА ЖИВОТА НАД СМРЋУ У ФАБРИЧКОЈ ЦРКВИ
Црквеним звонима, литијама и поноћним
литургијама у свим православним српским
храмовима обележен
је празник
Васкрсења Христовог,
догађаја којим је
почела новозаветна
историја човечанства.
Васкршњу поноћну
литургију у Храму
Светог Георгија у
темишварском кварту
Фабрици служио је
протојереј-ставрофор
Бранислав Станковић,
а присуствовали су
бројни грађани. Са
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запаљеним свећама у рукама су верници
три пута опходили цркву, да би по
завршетку литургије
светлост понели и
својим кућама као знак
победе живота над
смрћу.
Васкрс је празник
над празницима који је
основа новозаветне
проповеди и вере у
спасење, а ова година
је била посебна јер су
га сви хришћани
обележили истог дана.
Љ.П. Станков

NA[A TEMA

ПРАЗНИК ВАСКРСЕЊА У СРПСКОМ СЕМАРТОНУ
Пролеће представља обнављање
природе, а на духовном плану оно је сусрет
са празником над празницима – Васкрсењем
Христовим.
У страсној недељи,
поштујући црквена
правила и традицију,
семартонски
свештеник, јереј
Миливој Горник,
служио је свакодневно
свету литургију, а то је
била прилика да се
верници причесте и
приме тело и крв
Христову.
На велики четвртак,
у вечерњим часовима,
у светом храму,
служено је бденије,
када је месни парох
прочитао 12 јеванђеља, који говоре о
Христовом страдању. Семартонске жене
украсиле су Христов гроб предивним
цвећем, нарочито беле боје, симболом
невине душе, а верници су се поклонили и
целивали плаштаницу, надајући се победи
над адом.

Поноћно богослужење о Васкрсу окупило
је пуно људи у светом храму. Поворка је
кренула улицама села, где су паљене ватре,
као пламен љубави према васкрслом
Господу.
Након богослужења
свештеник Миливој
Горник, у својој
надахнутој беседи,
захвалио је
окупљеним
верницима и
нагласио да они
представљају “живу
Христову цркву”, као
и неопходност
сакупљања и
наставак обнове
светог храма.
Најлепши
хришћански празник
доказ је да чуда постоје, а младима је
упућена порука речима:
“О, Исусе, најслађа радости,
Победниче смрти и жалости!”
др Миливој Бугарски,
члан црквеног одбора

ПОМЕН ДУШАМА УПОКОJЕНИХ
Други дан Васкрса је и у Белобрешки дан
кад се „иде на гробље“.
Традиција предвиђа да се тог понедељка
обиђу гробови упокојених и одржи помен за
њихове душе.
У Белобрешку
тада допутују рођаци
и пријатељи из
разних крајева
Румуније, из Србије,
па чак и из
иностранства.
Темишвар је тог дана
ближи Белобрешки
него икад.
Свечано одевени,
Белобрешчани и
њихови гости одлазе
на гробље да би
сачекали долазак
литије. На гробове

најдражих простиру се фарбана јаја, разне
ђаконије, колачи и торте, јагњеће и свињско
печење, ракија и пиво. Не недостаје наравно
ни надалеко познато белобрешчанско црно
вино.
Месни парох, отац
Сава Станковић је и
ове године са много
стрпљења и
разумевања обишао
сваки гроб и одржао
кратак помен за
душе упокојених.
Овај обичај је
веома поштован у
читавој Дунавској
клисури и у неким
српским местима око
Темишвара.
Рајко Корња
br. 1261-1262/25.04.2014.

11

AKTUELNO

ВЕЧИТИ ДЕРБИ ИЛИ ГРАЂАНСКИ РАТ?
ОД ИСТОРИЈСКОГ АВНОЈА...
Иако знамо да српски клубови већ
Оба клуба су настала у освит друге,
одавно више никог не плаше у Европи, да је
комунистичке, Југославије, иако гледајући
квалитет фудбалског првенства у Србији
навијачки арсенал садашњих присталица ова
негде на нивоу Кипра, Финске или Северне
два клуба, не бисмо могли ни под разно да
Ирске, да су неки од вођа навијача
претпоставимо да су „црвени“ победили у
осведочени рекеташи, нарко-дилери и
Другом светском рату. На „Југу“ и на
извршиоци прљавих работа, да би многи
„Северу“ се могу видети разни симболи
данашњи фудбалери уместо што зарађују
(немањићки, православни, четнички,
силне паре требало да плате казне и да се
недићевски), све
постиде што облаче
изузев партизанских,
дресове славних
ПАРТИЗАН:
што је донекле
великана из
Година оснивања: 1945.
парадоксално, имајући
прошлости и да се
Стадион: „Партизан“ (бивши ЈНА)
краљевски спорт код
у виду да су управо
Надимак: „Парни ваљак“
Срба преобразио у
они оснивачи оба
Боје: црно-беле
промискуитетно
клуба. Додуше,
Дресови: Адидас
републиканско
црвена петокрака је и
Председник: Драган Ђурић
„сокоћало“, утакмицу
даље присутна на
Тренер: Марко Николић
Партизан-Црвена
грбовима Звезде и
Трофеји: 25 првенстава, 12 купа, 1
звезда често
Партизана, али је
Суперкуп
очекујемо са
временом потпуно
посебним и крајње
изгубила првобитни
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА:
необјашњивим
смисао и значај.
Година оснивања: 1945.
интересовањем. И не
Иако већина
Стадион: „Маракана“
толико због игре коју
љубитеља фудбала у
Надимак: „Делије“
приказују на терену
Србији навија за
Боје: црвено-беле
велики ривали, већ
Црвену звезду и
Дресови: Пума
због ватреног
Партизан, нису сви
Председник: Драган Џајић
спектакла са
одушевљени
Тренер: Славиша Стојановић
трибина, који сваки
„диктатуром вечитих“,
Трофеји: 25 првенстава, 24 купа, 1 Куп
пут запањи Европу и
пребацујући им да
европских шампиона, 1
свет.
монополизују и гуше
Интерконтинентални куп
српски фудбал. Но,
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упркос свему, дерби је права бомба која се
активира најмање два пута годишње.

мају 1991. остварити највећи успех
освајањем Купа шампиона, после извођења
пенала у финалу са Олимпиком из Марсеја.
КАКО СУ ДОБИЛИ ИМЕ?
Црвена звезда је имала више успеха и у
Звезда је после рата „преузела“ стадион
директним сусретима током година.
бившег фудбалског клуба „Југославија“, а
Забележила је 105 победа од укупно 234
име је добила након
утакмице, док су
дуге расправе између
црно-бели
Дерби у бројкама:
тадашњих
тријумфовали 73 пута
- Рекордна посета је забележена 7.
председника
(гол разлика 372-311
новембра 1976. (1:0 за Звезду) када је на
новооснованог
у корист Звезде).
трибинама Маракане било око 100.000
спортског друштва.
После распада СФРЈ,
гледалаца, од чега 90.142 са плаћеним
После бројних
Партизан је
улазницама.
предлога (Младост,
успоставио нову
- Први дерби меч био је пријатељског
Ударник, Торпедо,
доминацију у српском
карактера и одигран је 21. априла 1946.
Динамо, Локомотива
фудбалу, успевши да
Било је 2:0 за Партизан
итд.), Слободан
се квалификује два
- Највећу победу Партизан је остварио
Ћосић је рекао: „Нека
пута у групе Лиге
6. децембра 1953. (13. дерби) 7:1, док је
Звездина највећа победа остварена 17.
наше друштво
шампиона. Клуб из
новембра 1968. (43. дерби) 6:1, а највећу
назовемо Звезда!“, на
Хумске улице је од
победу у купу остварио је Партизан и то
шта је Крцун
1992. наовамо
у финалу 29. новембра 1952. 6;0.
спонтано додао:
освојио 14 титула,
- Вечити ривали су до сада 9 пута
„Одлично, само, кад
док је Црвена звезда
директно одлучивали о трофеју
је Звезда - нека буде
подигла само шест
победника националног купа. У пет
црвена!“ Што се
пута пехар изнад
наврата побеђивала је Звезда (1948,
Партизана тиче,
главе (једном је то
1959, 1993, 1996. и 1999.), а четири пута
извесно је по коме је
успело и Обилићу,
успешнији је био Партизан (1952, 1954,
добио име, имајући у
1998). Црвено-бели
1992. и 2001.).
виду да је клуб у
нису освојили наслов
послератним
од 2007, тако да ове
годинама функционисао под окриљем
године желе више од свега да постану
Југословенске народне армије.
прваци.
Наравно, комшијско ривалство
КО ЈЕ БОЉИ?
превазилази оквире фудбала, обухватајући и
У почетку је
кошарку, рукомет,
Партизан забележио
ватерполо и одбојку.
успешније резултате,
У кошарци су црно(7:1 у дербију 1953.
бели били
године, што је до
неприкосновени у
данас необорен
бившој Југи, где су им
рекорд), а врхунац
уместо Звезде главни
добре форме је
ривали били
доказао пласманом у
Југопластика и
финале КЕШ-а 1966,
Цибона. Партизан је
где је изгубио од
1992. постао европски
мадридског Реала
првак после
(2:1). Међутим, ‘70-их
драматичне утакмице
година долази до
са Хувентудом из
препорода Црвене
Бадалоне.
звезде, која се
намеће као
ПУНЕ ТРИБИНЕ
најважнији изданак
ЛУДИХ НАВИЈАЧА...
југословенског
Партизан и Црвена
клупског фудбала.
звезда су у последње
Црвено-бели ће у
време више познати у
br. 1261-1262/25.04.2014.
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Европи по својим фанатичним присталицама „Белград бојс“, док су Партизанови
него по квалитетном фудбалу. Гробари са
„Забрањени“ и „Алкатраз“, сем ривалства са
југа се хвале да постоје још од 1970, док су
Делијама, сукобљени чак и међусобно.
Звездине Делије почеле да се организују као
скупина почетком ‘80-их. Званично, „Делије
ДЕРБИ(НЕ) ОДЛУЧУЈЕ ПРВАКА?
Север“ постоје од 1989. Жестоко ривалство
Тренутно, Црвена звезда води на табели
између Гробара и
са 65 бодова, а
Рекли су о Црвеној звезди:
Делија је често имало
Партизан је други са
„Никад ми неће бити јасно да поред
трагичне последице,
59. У случају да
живе Црвене звезде неко може мирне
те су неки навијачи
црвено-бели
савести да навија за неки други клуб“ –
током година
тријумфују у дербију,
Матија Бећковић
подлегли повредама
првенство ће
„Прва љубав се не заборавља, а са
након спонтаних или
практично бити
Звездом сам провео детињство, младост
договорених туча.
готово, јер је скоро
и ево сада проводим и почетак старости“
Београдски
немогуће надокнадити
– Драган Николић
Гробари себе
разлику од девет
„Ја сам растао уз победничку Црвену
сматрају
бодова у преостала
звезду“ – Љубивоје Ршумовић
„шмекерицом“ и
четири кола. Звезди
„господом“, то јест
одговара чак и пораз,
... и о Партизану:
урбанијим делом
под условом да после
„Партизан је крилатица, песма која
навијачког света,
тога не изгуби
лети с нама, златни венац од латица,
говорећи да су они
ниједну утакмицу до
што цветају на уснама“ – Добрица Ерић
настављачи енглеског
краја такмичења. У
“Ко је партизановац не треба му још
панк тренда са
јесењем делу
много да би био срећан.” – Душко
почетка `80-их, а за
првенства Црвена
Радовић
звездаше говоре да
звезда је победила
“Није увек лако, али је увек лепо
су „шабани“ и „руља“.
са 1:0, тако да је
навијати за Партизан” – Душко Радовић
Често их називају
сада Партизану
пежоративним
победа једина опција.
апелативом „Цигани“ (то име и сами
У сваком случају, уверени смо да ће у
звездаши често присвајају, као на пример у
суботу, 26. априла, на стадиону Партизана
песми „Ми смо Цигани, најјачи смо, најјачи“). грмети и севати са свих страна. Притисак
С друге стране, Делије називају Гробаре
на играче оба клуба је страховит, жеља за
„Шиптарима“ или „усташама“, због
победом је огромна, а много месеци пре
предратних играча албанског порекла који су утакмице створена је невиђена тензија.
наступали за Партизан и функције коју је у
Коцка је бачена, да видимо ко ће први
младости Фрањо Туђман обављао у клубу.
прећи Рубикон...
Тренутно, најактивније групације
Горан Мракић
Звездиног Севера су „Ултрас“, „Хироус“ и
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OD PETKA DO PETKA
АКУД „МЛАДОСТ“
У КАРАНСЕБЕШУ
У суботу, 26. априла АКУД „Младост“ под
вођством Сретка и Сенадина Крстића,
учествоваће у Карансебешу на
свечаностима поводом храмовне славе
града. Темишварско културно-уметничко
друштво наступиће заједно са Фолклорним
Ансамблом „Станко Пауновић“ из Панчева и
Ансамблом из Великог Градишта.
Приредба ће почети у 18 часова у Парку
Тејуш у Карансебешу. Љ.П.С.

УСКРС У ДЕТИ
Васкрсење Исуса Христа прослављено је
и у Дети. Припреме су почеле већ од
Великог Четвртка кад су чланови КУД-а
„Свети Никола“ фарбали црвена јаја и кад
су свим српским породицама делили

ОДРЖАНИ ДАНИ СРПСКОГ
ФИЛМА У БУКУРЕШТУ
У уторак, 22. априла, у Музеју румунског
сељака (сала „Хорија Бернеа”), с почетком у
19 часова је амбасадор Републике Србије,
Бранко Бранковић, отворио Дане српског
филма које сваке године организује Лига
румунско-српског пријатељства. На
отварању били су присутни амбасадор
Републике Србије, амбасадор Црне Горе,
амбасадор Босне и Херцеговине, амбасадор
Словеније, представници Савеза, професори
са Србистике.
Присутне су поздравили директор Музеја
сељака, Вирџил Штефан Ницулеску, Драган
Крстић, потпредседник Лиге српскорумунског пријатељства и амбасадор
Републике Србије Бранко Бранковић.
Љубитељи филма су у Букурешту уживали у
продукцијама као што су: „Кругови“ Срђана
Голубовића, „Лед“ Јелене Бајић-Јочић,
„Фалсификатор“ Горана Марковића,
„Одумирање“ Милоша Пушића, „Љубав
долази касније“ Хаџи-Александра Ђуровића,
„Мамарош“ Момчила Мрдаковића и
„Скидање“ Косте Ђорђевића. Љ.П.С.

ДУЧИЋУ У ЧАСТ

честитке и по једно црвено јаје у име
Савеза Срба у Румунији и КУД-а „Свети
Никола” уз све најчистије и најбоље жеље!
Овај мали симболичан поклон био је
примљен са изузетно великим задовољством
и чак са сузама радосницама. Срби у Дети
су били пријатно изненађени дечијом
посетом на тај благи дан. Пре тога, рано
ујутру, чланови КУД-а „Свети Никола“ су
заједно са парохом српске цркве у Дети,
оцем Љубодрагом Богичевићем, наместили
Исусов Гроб и спремили свету цркву, а у
суботу су се Срби срели у поноћ на
Васкрсењу где су понели свето светло ради
мира и и здравља целе породице, и са
свећама прошетали целим градом. У недељу
је била одржана Света литургија.
Дијана Татарушану

У Букурешту се
7. маја у 19 часова
одржава у
Амбасади
Републике Србије
културна
манифестација
„Дучићу у част –
српско-румунски
односи“ на којој ће
румунски академици
и српски и румунски
професори и писци
говорити о књигама
које су последњих
година обележиле
културне односе
између две земље.
Након
представљања
књиге Плаве легенде/ Legende albastre
Јована Дучића, првог амбасадора
Југославије у Букурешту и почасног члана
Друштва румунских писаца, коју је приредио
и превео Стеван Бугарски, и још неколико
српских и румунских преведених књига и
краћег књижевног тренутка, уследиће коктел
који приређује Амбасадор Републике Србије
у Букурешту. Љ.П.С.
br. 1261-1262/25.04.2014.
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Хор Српске саборне цркве у Темишвару
на Васкршњем концерту у Београду
Хор Православне српске саборне цркве у
Темишвару на челу са диригентом проф.
Јоцом Бугарским је са великом радошћу
примио позив да наступи на шестом издању
Васкршњег концерта у Београду, који се
традиционално одржава на први дан Ускрса
у Храму Светог Саве.
Концерт је улепшало 13 хорова, од којих
четири дечја, док су Србе у расејању
представили хорови из Темишвара и Цириха.
Духовне текстове је читао млади глумац
Милош Биковић. Диригент проф. Јоца
Бугарски је за овај наступ изабрао
искључиво васкршњи репертоар:
Прадварившија утро – Васкршњи ипакој (К.
Станковић), Плотију уснув – Васкршњи
светилан (А. Глазунов) и Радујтесја, људије
(Ђ. Сарти). Пошто су појали и на
васкршњем јутрењу у поноћ, а затим на
архијерејској литургији у Саборном храму у
Темишвару, чланови Хора Православне
српске саборне цркве у Темишвару су
певали пажљиво, у правом заједништву и
достојно се придружили осталим врхунским
хоровима у Храму Светог Саве у атмосфери
опште ускршње радости.
Овај догађај који иначе организују власти
града Београда са благословом патријарха
СПЦ Иринеја, био је посвећен овогодишњем
обележавању 100 година од смрти највећег
српског композитора Стевана Стојановића
Мокрањца. Епископ ремезијански Андреј
(Чилерџић), викарни епископ Његове
светости патријарха Иринеја, је на крају –
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док су сви хорови заједно певали
Мокрањчеву Светосавску химну –
благословио певаче и поделио деци
фарбана ускршња јаја. Он је пренео поздрав
патријарха Иринеја и нашем протојерејуставрофору Маринку Маркову, архијерејском
заменику који није жалио труда да ускршње
вече проведе са члановима Хора у Београду.
Исто је похвалне речи после наступа нашег
хора имао и композитор Владимир Марковић,
диригент Београдског камерног хора и
главни уредник програма.
Поред посебног духовног доживљаја свих
певача и публике, важност оваквих догађаја
јесте и та да је цео концерт пренела Радио
телевизија Србије, те су и у Румунији
гледаоци сателитског програма РТС-а могли
да прате снимак концерта. Веома су ретке
прилике да се православна црквена музика
чује на националним телевизијама и у
ударним терминима. За наш хор наступ у
матици је сваки пут повод за радовање и
упознавање јавности у Србији са чињеницом
да Срби у Темишвару имају један од
најстаријих српских хорова, који ће ускоро
обележити 180 година од оснивања. Самим
тим, наступ на једном од најзначајнијих
места српског православља и у једној од
највећих православних цркава у Европи –
Храму Светог Саве, остаће као светла тачка
у низу стотина концерата које је приредио
овај хор.
Весна Степанов
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САТИРА
Вицеви
Цига: - Имате ли прашак за буве?
Продавац: - Имате ли пса или мачку?
Цига: - Имам буве.
*
Мува лик Циганку, а она ће њему!!
- Пусти ме, зваћу момка!!!
- Баш ме заболи, зови га!!
- Татоооооо...
*
Дошао Пироћанац на пијацу. Прилази
једној тезги и пита продавца:
- Колико су ти јабуке?
- Што више купиш, то су јефтиније.
- Добро, товари док не буду џабе!
*
Отишла баба на киоск да купи жваку и
каже продавачици:
- Једну жваку за моју унуку.
- Од?
- Од баба Миланке за унуку Ивану.
*
Шта пева Цига док шутира кутију?
“Ово је моја кућа живео сам ту...’’
*
Специјалне јединице полиције су
користећи непримерну силу јуче на градском
тргу растуриле скуп мазохиста.

Задовољство је било обострано.
*
Дошла Босанка у Београд да студира и
изашла у град са другарицом из Београда у
кафић. Газда одмах шаље пиће кад су селе.
Босанка пита од кога је ово, конобар каже
“од куће”, а Босанка зачуђено:
- Окле моји знају ђе сам!
*
Пита Фата Мују:
- Мујо има ли икакве шансе да ове године
идемо на љетовање?
Одговори Мујо:
- 40% идемо а 100% не идемо!
*

Пошаљу Руси у свемир Босанца и три
пса. Након извесног времена назову првог
пса каже:
- Провери притисак.
Пас одговори: ав ав (разумео).
Затим назову другог пса и кажу:
- Провери смер. Пас одговори: ав ав.
Назову и трећег пса:
- Провери навигацију. Пас одговори: ав ав.
На крају назову Босанца и кажу му:
- Нахрани псе и не дирај ништа.
*
Зашто у Кини нема паса луталица?
- Па ајде ми реци, јесте ли икад видели у
Банату свињу луталицу?
*
Како се Босанац удавио киндер јајетом?
- Појео жуманце.
*
Пита Мујо Хасу:
- Чуј болан, јеси ли положио возачки?
- Не знам, сазнаћу кад инструктор изађе
из болнице.
Карикатуре: Никола Драгаш

II
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САТИРА
Афоризми
ВЛАДИЦА МИЛЕНКОВИЋ
Бог нас још није погледао. Ми смо
невиђени верници.
*
Не могу сви да нас воле. Неки би хтели и
нешто више од тога.
*
Добар сам као хлеб. Често се једем и по
три пута дневно.
*
Са пролећем живот ће нам се променити
из корена. Имаћемо шта да пасемо.
*
Имам лош апетит. Час сам гладан, час
немам шта да једем.
*
Посао ми је такав да не могу мирно да
спавам - на радном месту.
*
За отаџбину срце бије изнутра, а полиција
споља.
*
Коме је дошло из дупета у главу
препоручљиво је да не отвара уста.
ГОРАН РАДОСАВЉЕВИЋ
Упознај Србију да би је више волео! Док
још имаш шта.
*
Даће Бог, да Србија поново постане
Краљевина! Тада ће нам све будале бити
на двору.
*
Срби су народ најстарији. Све знају, али
их нико ништа не пита.
*
Док сам пишао, чуо сам да има и горих
од нас... Е, сад ми је лакше.
*
Прошли смо сито и решето. Сада смо
мањи од маковог зрна.
*
Добро је што не знамо где су нам
границе. Свако ново отимање територије
нам лакше падне.
*
Стегли смо каиш. Измакните столицу.
*
Побегли смо од мотике. Сада копамо
ногама и рукама.

ПАВИЦА ВЕЉОВИЋ
Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска,
Македонија, Црна Гора... Свако своју муку
другачије зове.
*
Толика је криза завладала да су и
лоповима везане руке.
*
Увек постоје они који знају шта раде. За
такве код нас никад нема посла.
*
Доћи до посла у Србији је као секс у
позним годинама: имамо потребе, али
немамо могућности.
*
Направили смо озбиљан корак ка
будућности. Сад смо са обе ноге у гробу.
*
Хтео је невину жену. Морала сам да
доказујем како никог нисам убила.
*
Кад мушкарац каже да има 25, питајте га
и за године.
*
Ванбрачне дужности обављам мужу иза
леђа. Кувам, перем, пеглам...

НИНУС НЕСТОРОВИЋ
Ко следећи пут изађе на изборе тај је
будала, ко не изађе тај је кретен. Видећемо
којих има више…
*
Нисмо требали да постављамо толика
страшила по њивама. Сва су нам деца
побегла из села.
*
Нисмо још зрели за лудницу. Тек смо
добили статус кандидата!
*
Ако сте налетели на батину, то не мора
да значи да је рај близу!
*
Продали смо душу ђаволу. То је био
једини озбиљан купац!
*
Искоренићемо писменост. Она нашој
Влади задаје највеће проблеме!
br. 1261-1262/25.04.2014.

III

САТИРА
Владица
МИЛЕНКОВИЋ,
сатиричар,
главни уредник
„Жикишона“

ПРИЧА
О
ХУМОРУ

Рођен у Параћину 20. новембра 1973. године, где и данас живи и ствара.
Објавио три књиге афоризама: „Критична маса“ (2005), „Досије ФенИКС“ (2010)
и „За сваки случај“ (2014). Учествовао у приређивању два алманаха
афористичара: „Афотека“ (2012) и „Афотека 2“ (2013). Са афоризмима, кратким
причама и поезијом заступљен у више антологија и зборника. Добитник награде
за најбољу сатиричну причу „Сатира Феста 2013“ у Београду. Организатор
Сатиричне позорнице „Жикишон“ и Фестивала уметности „Артикулисање“ у
Параћину. Оснивач Књижевно-уметничке асоцијације „Артија“
Како је писати сатиру у земљи која је
изнедрила толико сјајних сатиричара? Да
ли је то подстрек или хендикеп?
По виђењу многих пре да је хендикеп, јер
шта год се напише одмах крену поређења,
те ово личи на овог, те оно личи на оног.
Такве ствари често буду многима
оптерећујуће, али мени лично то је подстрек
за даље бављење сатиром. Данас је
писање афоризама постало књижевни
велеслалом, где пролазе само они који
вешто заобилазе неукус и плагијаторство.
Ваљда ће на крају од тог стваралаштва
остати нешто као траг једног времена, раме
уз раме са савременицима по перу. Мала
надоградња Домановићу, Вибу, Радовићу,
Нушићу...
Јесу ли Срби познатији по сатири или
(међусобном) сатирању?
Одувек је било сатирања међу Србима;
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брат брата, кум кума, комшија комшију,
затим саплитања ближњег свога и друге
српске дисциплине. Сатира је ту само да
нас опише на један данас свима
прихватљив начин. Само је питање колико
ће то људи разумети као критику, а не као
виц о нама.
Како се параћински „Жикишон“
сналази у вечитој транзицији?
Ако гледамо на „Жикишон“ као на једно
од интернет места за хумор, сатиру и
карикатуру, у овом времену транзиције
опстаје личним ентузијазмом из
заљубљености у ове књижевне форме
зачињене карикатуром уз врло мала
финансијска улагања. Али ако на „Жикишон“
гледамо као на Сатиричну позорницу која је
фестивалског карактера, ту је већ повуципотегни. Претходних пар година све је
реализовано захваљујући разумевању људи

САТИРА
из Културног центра Параћин и неких
пријатеља, знајући колико рада улажем у
промовисање хумора и сатире. Како ће бити
наредних година не размишљам, јер не знам
ни како ће се све реализовати ни ове
године због све мањег улагања у културу на
државном нивоу, што је по свему судећи ове
године достигло врхунац.
Познато је да се писци „не миришу“
међусобно. Каква је ситуација са
афористичарима?
Чини ми се не у великој мери, али и међу
афористичарима има оних који се међусобно
не поштују, да се благо изразим. Чак су се
претходних година дешавале неке
несугласице које су излазиле и у јавност,
што је свакако нимало лепа слика. Међутим,
има ту доста и зависти оних који су
Сатира је ту само да нас опише на
један данас свима прихватљив начин.
Само је питање колико ће то људи
разумети као критику, а не као виц о
нама
умислили да су велики афористичари или,
још шире, сатиричари, иако то нису показали
не само делима, већ и као људи. То су
последице личног расцепа између жеља и
могућности, потпомогнутог од стране
многобројне родбине и пријатеља који лако
користе епитете: царе, легендо, краљу,
мајсторе, па се многа мишљења о онима
који се такође баве писањем, у овом случају
сатире, граде на основу личне умишљене
генијалности. Треба пре свега наћи своје
место, ма где и које оно било, и тежити да
стекнете поштовање других показујући да
сте на свом месту. Све ово може да важи
уопште у животу.
Која су, по Вама, три најзначајнија
српска бренда?
Ред, рад и дисциплина! Шалим се,
наравно. Првенствено спорт видим као
српски бренд. Ту бих сврстао и афоризам,
можда мало пристрасно, али стварно то
мислим. Доказ за то су антологије српског
афоризма којих је све више на другим
језицима. Трећи бренд нека буде
шљивовица, не због пророчанства Тарабића,
већ због утехе коју нам пружа кад нам је
потребна. Хахаха.
Ако бисте имали политичку моћ, шта
бисте најпре променили?
Најпре бих променио земљу, а можда и
планету. Јер тешко је ишта у једној малој и

нестабилној земљи променити када постоје
јаки утицаји са стране. Често се заступају
интереси великих сила, тако да је реална
политичка моћ у Србији само илузија.
Политичари у Србији могу да продају причу
народу, али рачуне полажу неком другом. То
је то ново доба, глобализација којој се не
може одупрети.
Реално – могу ли у данашњим
условима писци и уметници да утичу на
промене у друштву?
Они који се баве било којом врстом
уметности, па и писци, могу само да утичу
на свест појединаца, на њихове мале
светове. Али утицај тих малих светова на
ширу друштвену заједницу је све
безначајнији. То зна свако ко се бави
организацијом културних дешавања.
Нажалост, и тих малих светова је све мање,
јер се већина приклања маси, па тако имамо
разне гранд параде шунда и кича и инстант
писце који продају велике тираже. Све док
телевизије са националном фреквенцијом и
утицајни штампани медији не промене своју
политику, култура ће бити подземље.
Шта би Европа требало да научи од
Србије, а шта Србија од Европе?
Нисам сигуран колико Европа кроз
Европску унију уважава традицију и навике
малих народа. Покушава се на све начине
да се народи укалупе у једну целину и тако
Политичари у Србији могу да продају
причу народу, али рачуне полажу
неком другом
врши контрола над њима. На пример,
замислимо само да се у Србији забрани
производња ракије у кућној радиности уз
„веселу машину“ или да се забрани да неко
закоље прасе или овцу у свом дворишту
како би прославио празник. Ја то не могу да
замислим. Мишљења сам да је Европа
постала сопствени талац, а Србија је део
ње, ма колико се карте прекрајале.
Које су Ваше највише књижевне и
животне амбиције?
Што се тиче књижевних амбиција, оне
нису велике. Могу да кажем да никад нису
ни биле. Амбиције би свакако биле веће да
се може уопште живети од писања, али кад
се све сведе на ниво хобија, амбиције
падају у други план. Што се тиче животних
амбиција, не знам, можда је време за
животну сапутницу или сапатницу... зависи
како се и ко се узме.
Горан Мракић
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V

САВЕТИ
5 НАЧИНА ДА СВАКО ЈЕЛО УЧИНИТЕ ЛАГАНИЈИМ
Пролеће и лето је право време за лагану храну. Нико не жели онај осећај тежине у
стомаку док напољу сија сунце. Лепе вести су да је кување лаганих оброка веома
једноставно, када једном научите основе. Уз ове веома једноставне савете можете свако
јело учинити мање масним и калоричним, а да притом оно не изгуби на укусу.
Прави савети за лагану храну
УЉЕ ЗАМЕНИТЕ СОСОМ ОД ЈАБУКА
Направите једноставан сос од јабука,
цимета, шећера у праху и мало маргарина
или путера. Овај сос може да вам буде
идеална замена за уље код слатких колача.
Мафини, торте и колачи ће имати јако леп
укус и мекоћу, а притом ћете уштедети и до
225 калорија и 28 г масти. И то све на само
две кашике уља.
ОКАНИТЕ СЕ ПУНОМАСНОГ МЛЕКА
На 30 г пуномасног млека, добијете 1 г
засићених масти. Зато све млечне
производе који садрже пуно масноћа
замените мање масним производима. То
неће променити укус нити текстуру онога
што месите, а направиће велику разлику у
калоријској вредности.
И ПОВРЋЕ МОЖЕ ДА БУДЕ ЗАНИМЉИВО
Ако желите да једете здраво и дијетално,
то не значи да сте осуђени на барено и
кувано поврће, које може да буде безукусно.
Насупрот томе, гриловано поврће може да
буде јако укусно, поготову ако додате неке
зачине које волите.
И, што је најбоље,
ако имате
тефлонски тигањ,
не морате да
користите ни кап
уља.
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ПРОМЕНИТЕ БРАШНО
Оптимално би било да у потпуности
пређете на брашно од целог зрна пшенице,
али за почетак можете у сваки рецепт да
бар половину белог брашна замените црним.
Ово неће направити велику разлику у укусу,
а јело ће бити много укусније. Касније
можете да експериментишете и са другим,
здравијим брашнима - овсеним, ражаним,
хељдиним...
УДВОСТРУЧИТЕ НИСКОКАЛОРИЧНЕ
НАМИРНИЦЕ
Ово је вероватно најједноставнији начин
да умањите калоријску вредност хране убаците више нискокалоричних намирница.
На пример, додајте пуно поврћа у омлет.
Овако ћете добити више хране, осећаћете
се пуније, а нећете повећати количину масти
нити калорија. Такође, ово ће вашем оброку
додати пуно влакана, која су јако здрава за
чишћење организма.
Љубица
Крстић

ПОРОДИЦА
ШЕСТ РИТУАЛА КОЈЕ НЕ ТРЕБА ДА ПРЕСКАЧЕТЕ
Неке ствари су добре за нас и ни у ком случају не треба да их се одричемо. Ритуали
нам чине живот лакшим и једноставнијим и зато следећих шест ритуала никако не треба да
се одричете. Обавезно себи дозволите јутарњу рутину како би вам дан започео лепо.
1) ЈУТАРЊА РУТИНА
Неки људи воле да читају новине и
испијају кафу у тишини, док други ово време
користе да одраде јутарње вежбање. Не
одричите се свог јутарњег ритуала.
Припремите храну увече, подесите аларм 10
минута раније и дајте себи времена да се
ујутру „саставите“.
2) МЕДИТАЦИЈА
Студије су показале да редовна
медитација позитивно утиче на срце и ум.
Одвојите пет минута за медитацију док сте
у канцеларији или прошетајте око зграде
како бисте разбистрили ум.
3) ПОРОДИЧНИ РИТУАЛИ
Немојте пропуштати породична окупљања
и искористите сваку прилику да обедујете
заједно са њима или да попијете заједно
кафу. Ако имате одређене дане кад се
виђате, дајте све од себе да тих дана у
одређено време будете слободни, јер вам је
потребно да будете са својим најдражима
како бисте се лепо осећали и напунили
батерије.
4) БУДИТЕ ЕФИКАСНИ НА ПОСЛУ
Многи од нас дане проводе на послу

гледајући у сат једва чекајући да се заврши
радно време, па да крену кући. Уместо да
дане проводите немотивисано, потрудите се
да сваки минут искористите ефикасно и
створите себи обавезе на послу којима ћете
се радовати и које ћете радо извршавати.
5) ОДРЖАВАЊЕ КОНТАКТА СА
ПРИЈАТЕЉИМА
Сваког дана се јавите неком од
пријатеља и ставите му на тај начин до
знања да мислите на њега. Ваши пријатељи
ће поштовати то. Блиски пријатељи ће
разумети да немате сваког дана 30 минута
за разговор, па неће од вас очекивати дуге
разговоре. Нађите се повремено на вечери
или изађите заједно са неколико пријатеља.
6) ОПУШТАЊЕ СА УКУЋАНИМА
Целодневне обавезе остављају вам мало
снаге да увече уживате са супругом и децом
и посветите им се, али то је неопходно.
Одржавање добрих односа са људима са
којима живите веома је важно. Обавезно
сваког дана питајте своје укућане какав су
дан имали, шта су радили, како се осећају и
слично.
Владимир Танацковић

br. 1261-1262/25.04.2014.

VII

ИСХРАНА
Здрав пролећни ручак:

НЕСВАКИДАШЊЕ САЛАТЕ С МЕСОМ
Укусне салате обогаћене месом су савршени пролећни ручак. Предлажемо неколико
рецепата за лагане оброке који су и веома захвални за припрему пошто можете да
искористите готово све што затекнете у фрижидеру.

ПИЛЕТИНА С ПАРАДАЈЗОМ И
АВОКАДОМ
ПОТРЕБНО ЈЕ:
200 г корнфлекса, 2 јајета, 1 већа главица
зелене салате, 1/2 везе ротквица, 600 г
пилећег филеа, 2 лимуна, 2 авокада, 300 мл
мајонеза, 1 кашика пикантног сенфа, 1 чаша
киселе павлаке, 2 парадајза, 2-3 струка
младог лука, со, бибер.

исечен на кришке, исецкани млади лук,
охлађену пилетину и кришке авокада.
Посолите, додајте пола количине
припремљеног прелива од авокада и
мајонеза и промешајте, а другу половину
прелијте преко салате. До сервирања
чувајте у фрижидеру.

САЛАТА ОД БЕЛОГ МЕСА И
КИКИРИКИЈА
ПОТРЕБНО ЈЕ:
4 пилећа бела меса, 1 празилук, 3-4
кисела краставчића, 300 мл мајонеза, 1
чаша киселе павлаке, 50 г кикирикија, мало
семена сунцокрета, 1 кашичица сенфа, 1
кашичица рена, со, бибер, мало лимуновог
сока.

ПРИПРЕМА:
Пилеће бело месо оперите и осушите.
Свако парче потопите у умућено јаје,
уваљајте у корнфлекс, поређајте у подмазан
плех обложен папиром за печење и пеците
20 минута у рерни загрејаној на 100 степени,
а затим оставите са стране. Оба авокада
преполовите и уклоните им коштицу.
Кашичицом извадите пулпу једног авокада,
помешајте је са соком једног лимуна и
снажно промешајте. Пулпу другог авокада
исецкајте на кришке, прелијте соком
преосталог лимуна и сачувајте за касније.
Припремљени пире од авокада помешајте са
мајонезом, додајте пикантни сенф и киселу
павлаку и све сједините. Салату оперите,
одвојите и прстима исцепкајте листове, па
преручите у већу посуду. Додајте парадајз
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ПРИПРЕМА:
Пилеће месо обарите у сланој води и
исецкајте. Затим додајте ситно исецкан
бели део празилука, киселе краставце,
кикирики и семе сунцокрета, сенф, рен, со,
бибер и лимунов сок. Све то сједините са
киселом павлаком и мајонезом. Охладите
пре служења.

ИСХРАНА
ЋУРЕТИНА С КУКУРУЗОМ
ПОТРЕБНО ЈЕ:
500 г кукуруза шећерца, 3 кромпира, 200 г
ћурећег меса, 50 г пропрженог сусама, пола
павлаке, 200 мл мајонеза.

ПРИПРЕМА: Кромпир и кукуруз обарите.
У чинију ставите кукуруз, рендан или на
коцкице исечен кромпир, сецкану ћуретину,
пола препеченог сусама, павлаку и мајонез.
Све измешајте и одозго поспите остатком
сусама.

ПРИПРЕМА:
Половину обареног и охлађеног јунећег
меса исеците на танке кришке, а остали део
на мање делове. Кришке меса посолите и
побиберите, па провуците кроз сирће. На
тацну за сервирање наређајте опране и
просушене листове салате, преко нанесите
припремљене кришке меса. Бланширане
шампињоне исеците, додајте осталом месу,
као и на колутове исецкане краставчиће,
један лук и крупније исечена кувана јаја.
Помешајте кашику сирћета са сенфом,
мајонезом и павлаком. Додајте со и бибер и
помешајте са претходним састојцима. Благо
промешајте и изручите на тацну. Остало
сирће помешајте с исецканим струком црног
лука и прелијте преко кришака меса.
Украсите по сопственој жељи мајонезом и
до служења оставите у фрижидеру да
одстоји бар један сат.

РИБЉА САЛАТА
ПОТРЕБНО ЈЕ:
1 кг филета ослића, 350 г кромпира, 100 г
шаргарепе, 200 г киселих краставчића, 300
мл мајонеза, 1 дл белог вина, со, бибер,
першунов лист.

ГОВЕЂА САЛАТА
ПОТРЕБНО ЈЕ:
600 г јунећег меса, 250 г бланшираних
шампињона, 3 кисела краставца, 2 млада
црна лука, 2 јајета, 200 мл мајонеза, 1
кашичица сенфа, 1 кашика киселе павлаке,
4 кашике сирћета, со, бибер, зелена салата.
Украшавање: 100 мл мајонеза

ПРИПРЕМА: Рибу обарите у сланој води,
одвојите од костију и иситните на комадиће.
Кромпир и шаргарепу обарите и исеците.
Краставчиће такође исеците, па све заједно
промешајте. Mајонез размутите са белим
вином, посолите, побиберите, додајте
сецкано першуново лишће, па прелијте
салату и оставите у фрижидеру да се хлади.
(Блиц магазин)
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ФИЛМ - МУЗИКА
Нови хит филм Драгана Бјелогрлића:

„МОНТЕВИДЕО, ВИДИМО СЕ!“
Свечана премијера филма “Монтевидео,
видимо се!” у режији Драгана Бјелогрлића
изазвала је огромно интересовање публике у
биоскопским дворанама широм Србије. Ово
филмско остварење о успеху српске
репрезентације на првом Светском
првенству у фудбалу, одржаном 1930. године
у Уругвају, Бјелогрлић је уз широк осмех
окарактерисао као
велики успех. Поред
главних “фудбалера” Милоша Биковића,
Петра Стугара и
Виктора Савића (у
улогама легендарних
Тиркета, Моше и
Милутинца), велику
пажњу привукао је
долазак холивудске
звезде Армана
Асантеа, који је играо
америчког фудбалског
менаџера, који је
изјавио: “Монтевидео,
видимо се!” сјајна је
прича о животним
изборима, а ја сам
поносан што сам био
део ове глумачке
екипе.“ Он је додао да
је велики обожаватељ
првог дела филма
(“Монтевидео, Бог те
видео”). “Велика ми је
част што сам у Србији
са свим глумцима и
сјајним режисером
Драганом Бјелогрлићем.
Мислим да је Драган човек који јако воли
Србију и њену културу“, изјавио је Асанте.
Црвеним тепихом прошетали су српски и
страни глумци - Елена Мартинез, Бранко
Ђурић, Предраг Васић, Небојша Илић, Војин
Ћетковић, Александар Радојичић, Иван
Зекић, Никола Ђуричко, Срђан Тодоровић.
Бјелогрлић наставља причу започету у
првом делу, уз пуно емоција, духовитих
детаља и узбудљиво режиране сцене
утакмица. Први део био је велики
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биоскопски хит и затим радо гледана
телевизијска серија. Судећи по утисцима
гледалаца и други филм очекује сличан
успех, пошто се наставља прича о
фудбалерима Југославије који путују на
Светско првенство у Уругвај. Београдску
премијеру филма улепшала је и шпанска
глумица Лус Касал која у филму изводи
нумере које је
компоновао музичар
Магнифико, али и
шпанска глумица
Елена Мартинез која у
филму има улогу
Долорес.
Представници
“Интермедија нетворк”
су обезбедили
приказивање на
редовним биоскопским
репертоарима, а
захваљујући новим
пројекторима филм ће
се приказивати и у
градовима који немају
класични биоскоп.
„Монтевидео, видимо
се!“ је други део
филма „Монтевидео,
Бог те видео!“ из 2010.
године. Рађен је по
сценарију Драгана
Бјелогрлића, Ранка
Божића и Димитрија
Војнова, насталом по
истоименој књизи
спортског новинара
Владимира
Станковића. Говори о учешћу југословенске
фудбалске репрезентације на Првом
званичном светском првенству у
Монтевидеу, 1930. године. Инспирисана
истинитим догађајима, ово је прича о
историјском успеху српског спорта и
наставак првог филма који је описивао
дешавања која су претходила самом
Првенству. У главном граду Уругваја, након
напорног тронедељног путовања преко
Атлантског океана, прва формирана

ФИЛМ - МУЗИКА
репрезентација
тадашње Краљевине
Југославије нашла се
међу учесницама
Првог светског
првенства. Екипа из
једне мале балканске
земље, којој сви дају
минималне шансе за
успех, жребањем
добија за противнике
главног фаворита
првенства,
репрезентацију
Бразила! Предвођени
чврстим ентузијазмом,
визијом и идејом

заједништва Тирке,
Моша, Милутинац,
Јакша и остали
момци из тима,
захваљујући свом
таленту, младошћу и
истрајношћу, улазе
на велика врата
спортске сцене.
Вест која је обишла
цео свет је да је
репрезентација
Југославије освојила
треће место на
Светском првенству!

НИРВАНА И КИС ПРИМЉЕНИ
У РОКЕНРОЛ КУЋУ СЛАВНИХ
Групе Нирвана и Кис, као и Питер
Гебријел, Линда Рондштат, Дерил Хол и Џон
Оутс, као и Кет Стивенс и менаџер Битлса
Брајан Епштајн, примљени су у Рокенрол
кућу славних. На свечаности у Њујорку
пратећем бенду Бруса Спрингстина, The Е
street band, уручена је награда за “музичку
изузетност”. У име Нирване, награду је
примила сестра покојног Курта Кобејна,
Бријана О’Конор, а ту
су били и Дејв Грол и
Крист Новоселић.
Церемонији је
присуствовала и
удовица певача Кортни Лав. Кис су,
као што су и обећали,
церемонију испратили
без наступа, јер је у
Кућу славних
примљена стара
постава групе и тако
изостављени
садашњи чланови
Ерик Сингер и Томи Тајер.
Фронтмен R.Е.М. Мајкл Стајп Нирвану је
представио речима: “Говорили су истину и
много људи ту истину је слушало. Били су
јединствени и гласни и изузетно оригинални.“
“Знате, припремила сам велики говор, али
сада сам одлучила да ћутим,” рекла је
Кортни Лав а онда загрлила Новоселића и

Грола. “То је то, жао ми је што Курт није
овде да уради исто ово.” Нирвана је
наступила на церемонији уз помоћ младе
новозеландске поп звезде Лорде, али и Ст.
Винцента, Ким Гордон и Пита Смира. Лидер
Foo fighters Дејвид Грол одао је признање
свом претходнику на бубњевима Нирване
Чаду Ченингу, за рад на албуму “Nevermind”.
Крист Новоселић је још рекао:”Фанови
Нирване ми прилазе
сваки дан и
захваљују на музици
коју смо оставили.
Када то чујем –
сваки пут помислим
на Курта Кобејна.”
Нирвана је уведена у
Кућу славних први
пут када је то било
могуће, пошто је
правило да се то
ради када се наврши
25 година од првог
издања бенда. Џоан
Џет је са “All star” Нирвана бендом певала
“Smalls like a teen spirit”, Ким Гордон
“Aneurysm”, Ст. Винцент је извела “Lithium”,
док је Лорде певала “Аll apologies”.
Спрингстинов Е street band, 15 година од
када је Бос примљен, такође је постао
становник Куће славних, овога пута као
“соло” извођач.
br. 1261-1262/25.04.2014.
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ТЕМИШВАР КРОЗ ВРЕМЕ
На месту или у ближој околини данашњег
Темишвара у римском периоду био је војни
логор Замбара или Зуробара. На остацима
овог логора номадска племена која су крајем
старог века провалила из Азије у Европу
(највише Авари) основала су насеље под
именом Бегеј.
Године 1019. овај локалитет је први пут
споменут у писаним изворима византијског
порекла, мада се не може са потпуном
тачношћу тврдити да се ради о баш овом
локалитету.
Године 1154. овај локалитет спомиње
арапски путописац Шариф ал Идризи „као
леп град који нуди много богатстава“.
Прва историјска појава имена града је
спомињање тврђаве Timişoara (лат. Castrum
Temesiensis) у документу угарског краља
Андраша II из 1212. године. Темишвар, одн.
Timişoara засебно се први пут спомиње
1474. године.
Град су освојили отомански Турци 1552.
године, а град ће остати под њиховом
контролом следећих 167 година. Током
дугогодишње отоманске владавине град ће
доживети огромне промене станoвништва.
Године 1582. град још увек има већинско
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мађарско становништво. У 17. веку већина
постају муслимански Турци, а у граду се
јављају и скупине Срба, Јевреја и Рома.
Године 1716. Темишвар ослобађа војвода
Еуген Савојски у име Хабзбурговаца.
Муслиманско становништво се повукло из
града са турском војском и град је остао са
свега 600-700 становника, од којих су 446
били Срби. И на првом званичном попису из
1720. године град је имао српску већину, а
мањинске групе били су Румуни и Јевреји.
Мађари и Немци, будуће доминантно
становништво Темишвара, још се нису
почели насељавати.
ВОЈВОДСТВО СРБИЈА И ТАМИШКИ
БАНАТ
Темишвар је брзо постао привредно
средиште овог дела Хабзбуршког царства.
Године 1718. отворена је прва пивара, а
после тога и погон за прераду дувана. У
периоду 1728-71. врши се обалоутврда и
каналисање Бегеја, који заправо постаје канал
и веза града са Дунавом. У брзо развијајући
град досељава се велики број Мађара и
Немаца, па град добија изразито етничко и
верско шаренило. У ово време градско језгро
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добија правилне улице и тргове, а граде се и
данашње барокне цркве свих вера.
Град постаје управно седиште
новоформираног подручја Војводство Србија
и Тамишки Банат 1849. године, као исход
Револуције 1848-49. Ово војводство било је
етнички веома разнолико: у значајном
постотку били су присутни и Срби и Румуни
и Немци и Мађари. Године 1860. оно је
укинуто и 7 година касније, после стварања
Аустроугарске и краљевине Угарске,
прерасподељено на више нових жупанија.
Град је у овом периоду добио на значају као
средиште јужне Паноније, па се веома брзо
развијао на свим пољима. По последњем
угарском попису становништва из 1910.
Темишвар је имао 72.555 становника, по
националном саставу редом: Немци 31.644
(43,6%), Мађари 28.552 (39,3%), Румуни
7.566 (10,4%) и Срби 3.482 (4,8%).
Новембра 24. 1918. године у Темишвар су
умарширале српске трупе. Оне су напустиле
град у јулу 1919., када је град предат
Румунији, а што је накнадно потврђено
споразумом у Тријанону 1920. године. Када
је град предат, 10. августа 1919. је одржан
велики скуп становника румунског Баната у
Темишвару где је више од 40.000 учесника
гласало за уједињење Баната са Румунијом.
Град је постао средиште западног дела

Румуније, па је почетком 30-их прешао број
од 100 хиљада становника.
ГРАД РУМУНСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ
Темишвар није много страдао у Другом
светском рату, а град су захватиле снажне
промене у деценијама после. Као последица
снажног привредног развоја дошло је до
наглог популационог раста града
захваљујући пресељавању руралног
становништва из околних села, етнички
румунских. У то време Румуни постају
већинско становништво у Темишвару, док
број Немаца и Јевреја опада пресељењем у
државе матице. Јеврејска популација је
готово нестала из града. До краха
комунизма у Румунији становништво
Темишвара се утростручило у односу на
1930. годину, али је удео Мађара опао са
30% на 7,5%, Немаца са 30% на 2% и
Јевреја са 8% на 0%.
Шеснаестог децембра 1989. године много
грађана Темишвара је подржало мађарског
калвинистичког свештеника Ласла Токеша
против комунистичких власти на челу са
Николае Чаушескуом и тајне полиције,
Секуритатее. Сутрадан је у граду започео
устанак против власти и ово је био почетак
Румунске револуције 1989. године, која је
срушила уређење недељу дана касније.
(Припремио Горан Гога Пантин)
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ЗАНИМЉИВОСТИ
КОЗЕ ИНТЕЛИГЕНТНИJЕ
НЕГО ШТО СЕ МИСЛИЛО
Козе су интелигентније него што се досад
мислило, закључак је групе британских и
швајцарских научника који су ову домаћу
животињу проучавали у дужем временском
раздобљу.
Упркос релативно малом мозгу, козе су
способне да брзо науче и запамте
комплексне задатке. Истраживачи, чија је
студија објављена у часопису “Фронтиерс ин
Зоологy”, радили су експеримент са мањим
стадом коза у Кенту, у Енглеској. Животиње
су трениране да из кутије ваде храну тако
што најпре устима повуку полугу, затим је
њушком подигну како би добиле награду.
Девет од 12 коза успело да је савлада
задатак из највише 12 покушаја.
Способност коза да запамте задатак
тестиран је најпре након месец дана, а
потом и после 10 месеци. Козама је
углавном било довољно два минута да се
сете како да дођу до сласног залогаја.
Ови резултати би, сматрају научници,
могли да објасне зашто се козе лако
навикавају на тешке услове у природи и
како долазе до хране.

И КРАВЕ МОГУ ДА ПРОИЗВОДЕ
СТРУJУ
Савремена технологија производње струје
из метана (“моћ крава”) решење је које може
добро да функционише уз узгој стоке, пишу
светски медији.
Процес укључује похрањивање ђубрива у
затвореном простору 20 до 80 дана (у
зависности од температуре), што је период у
ком се прикупља гас метан који се ослобађа
током природног распада ђубрива и који се,
након прочишћавања, претвара у биогас.
Биогас се потом убацује у генератор
електричне енергије из ког се производи
струја.
Погодности технологије производње
електричне енергије из метана укључују
контролу мириса, производњу обновљиве
енергије (5.000 крава могу произвести до
500 кW), загревање воде за употребу у
узгоју крава и производњи млека и смањење
емисије метана.
Поред тога, та технологија пружа прилику
за креирање кредита за емисију гасова са
ефектом стаклене баште као нови вид
прихода за пољопривреднике.
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POLITI^KA HRONIKA

ТРЕСЕ СЕ ГОРА...
Пише:
Србољуб
Мишковић

За сада се народу „сервира“ колач са индексацијом
пензија и неким помацима са платама буџетара.
О озбиљним пројектима за средњи и дужи период ни речи.
Све се одлаже у недоглед

Не, није реч о Црној Гори или Фрушкој
Гори, о Равној Гори или овим нашим
просторима. Све се тресе од смеха. На
позорници се игра комедија или бурлеска.
Свеједно. Глумци су политичари. Јер ко би
други.
Стиче се утисак да политичари једино
живе од избора до избора. Да се одрже на
власти бар један мандат од четири године
или да не остану у опозицији исто толико.
Један британски политичар је после Првог
светског рата рекао да народи у Европи још
нису „сређени“ (слободан превод у једном
српском часопису) и да ће бити потребно
доста година да ствари буду постављене на
своје место. Чини се да ова констатација
важи данас за наше партије и странке,
а уједно и политичаре. Иначе,
како објаснити неке апсурдности
које исти ти политичари, на
власти или опозицији, „дебитују“
чим им се укаже прилика.
До почетка ове године,
примера ради, Крин
Антонеску, председник ПНЛ-а
и Виктор Понта,
председник ПСД-а су
били, заједно са осталим
партнерима из коалиције
УСЛ, као рођена браћа.
Шта је заправо довело до расцепа можда
нећемо ускоро сазнати, али чињеница је да
се то догодило. Од тог тренутка дотадашњи
„пајтоши“ постадоше љути непријатељи, као
што рече народна песма. Ако је Виктор
Понта до сада био смирен и сталожен у
изјавама, што му омогућава и позиција на
власти, Крин Антонеску је из дана у дан све
„ратоборнији“. Од готово сигурног
председника државе након предстојећих
избора крајем године, данас је, по
анализама стручњака и политичких
аналитичара, далеко од тога и шансе су све
мање. Како се све више „шурује“ по
политичким кулоарима да ће Виктор Понта
најзад кандидовати за председника, јасно је
да Крин Антонеску у том двобоју (ако до
њега дође) губи утакмицу. А како најбоље
„уклонити“ ривала са сцене? Нападом и
контранападом, кажу „мајстори“ у таквим
работама.
Крин Антонеску не пропушта прилику да

критикује садашњег премијера и све његове
подухвате на челу кабинета, иако је до јуче
све те идеје и планове здушно подржавао.
Можда је тако у политици, али грађани су
збуњени. Још када је Крин Антонеску
изјавио, пред телевизијским камерама, да је
он са својом партијом поставио Виктора
Понту на власт, онда ће га он и своја
странка са власти збацити док си рекао...
избори. Када је онда Крин Антонеску био у
праву? Пре или сада.
Међутим, ситуација у владајућој коалицији,
која се поново оформила након одласка
ПНЛ-а, али овога пута
приступом УДМР-а, није
охрабрујућа. Пре свега због
слабих резултата на
привредном и друштвеном
плану Владе Виктора
Понте, али и Парламента,
који је више на одмору
и распусту него што
делује у служби
народа. За сада се
народу „сервира“ колач
са индексацијом
пензија и неким
помацима са платама
буџетара. О озбиљним
пројектима за средњи и
дужи период ни речи. Све се одлаже у
недоглед.
Ни природа не иде наруку политичарима.
Минулих дана били смо сведоци нових
поплава у неколико области. Као по правилу,
управо тамо где се такве природне
катастрофе догађају скоро сваке године.
Влада је обавезна, у таквим ситуацијама, да
предузме мере. Збринути угрожене житеље и
њихова добра може деловати позитивно и за
сваку похвалу. Али шта остаје после стихије?
Политичари ће се вратити својим
интересима, а напаћени грађани нерешивим
проблемима за сопствени опстанак.
Заборавиће политичари на обећане насипе
дуж речних токова, на бране и осталу
инфраструктуру у домену амелиорацијских
радова. Људи ће се некако снаћи, јер немају
куда, али ће болни проблеми остати. До
следећих поплава или избора, када ће
политичари поново „замолити“ грађане да им
повере свој глас.
br. 1261-1262/25.04.2014.
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PRAVOSLAVQE
Српска Православна Црква својој духовној деци о ВАСКРСУ 2014. године
ИРИНЕЈ
по милости Божјој
православни Архиепископ пећки, Митрополит београдско-карловачки и Патријарх
српски, са свим Архијерејима Српске Православне Цркве – свештенству, монаштву и
свим синовима и кћерима наше свете Цркве: благодат, милост и мир од Бога Оца, и
Господа нашега Исуса Христа, и Духа Светога, уз радосни ВАСКРШЊИ поздрав:
ХРИСТОС ВАСКРСЕ!
ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ!
Данас је пролеће душама нашим:
Христос из гроба као сунце засија,
Мрачну буру грехова наших одагна.
Њега песмом величајмо јер се прослави!
(Пасхална богослужбена песма)
Када после дуге и хладне зиме гране
рано пролеће, целокупна природа и
творевина Божја обрадује се Сунцу, његовим
топлим зрацима и његовој енергији која све
и сва, без разлике, обасјава и греје. Тада
све слави Господа, Даваоца Сунца и
пролећа. Тако и ми, браћо и сестре и драга
децо духовна, после ледене и ужасне зиме
греха – особито после убиства Богочовека
Исуса Христа на Велики Петак на Голготи –
видевши данас Христа
Васкрслога, радосно кличемо
и појемо: Данас је пролеће
душама нашим: Христос –
Сунце живота са Истока – из
гроба васкрсе и засија!
Мрачну буру грехова наших
одагна! Њега песмом
величајмо јер се прослави!
Зато смо данас радосни,
зато заједно са анђелима на
небесима и са свим људима овога света
ликујући певамо: Христос васкрсе из
мртвих, смрћу смрт поразивши и онима у
гробовима живот даровавши.
Међу многим именима којима црквени
песници величају Христа Васкрслога
запажамо и назив Пролеће. С правом Га
тако називају, јер Господ Исус Христос јесте
Пролеће нашег новог живота. То није
случајна песничка конструкција. Ту није реч
о пролећу као годишњем добу, већ је
посреди дубоко поимање смисла и значења
пролећа као почетка новога живота природе
и свега у њој.
До Васкрсења Господа Исуса Христа,
односно до Његовог претходног силаска у ад,
били смо у оковима зиме греха и смрти у аду
преисподњем. Смрт је господарила над нама.
Сишавши у гроб, Он разруши ад, покида окове
греха и смрти и ослободи нас. Објашњавајући
богочовечанску тајну силаска Христа
Спаситеља у гроб, Његовог боравка у њему и
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Његовог Васкрсења, Свети апостол Павле
ликујући пита: Смрти, где ти је жалац? Аде,
где ти је победа? У тајни Васкрсења,
односно у тајни Васкрслога Господа Христа,
садржана је наша победа над грехом, смрћу и
ђаволом. Зато је и било потребно да Христос
постане Емануил (Бог са нама), то јест да
узме на Себе сву нашу људску природу и да
је нераздељиво и несливено сједини са
божанском природом у једној и јединственој
богочовечанској Личности
Својој, па да као Богочовек
победи адамовски грех
непослушности Богу и Оцу и
сатре последице првороднога
греха. Богочовек Христос, а не
само Бог или само Човек,
победи сатану, грех и смрт! Ту
тајну победе Господ је најавио
и приликом кушања после
Његовога крштења у реци
Јордану рекавши: „Иди од мене, сатано, јер
стоји написано: Господу Богу својему поклањај
се и њему јединоме служи” (Мт. 4, 10).
Подсећајући вас на ове јеванђелске
истине, позивамо вас да данас, на дан
Васкрсења, будемо истински и суштински
причасници новог и вечног Живота, новог и
вечног Пролећа, Христа Господа. „Нека
данас нико не плаче због греха и
сагрешења, јер опроштај из гроба засија”,
узвикује Свети Јован Златоуст. Нека се више
нико не боји смрти, јер нас од ње ослободи
Спаситељ Који крсном смрћу Својом угаси
смрт и ослободи оне над којима је она
владала. Ми данас славимо Христа
Васкрслога. Славимо смрт смрти, славимо
разрушење ада, славимо почетак новога
живота, славимо Узрочника свега тога,
Јединог Благословеног и Препрослављеног у
векове векова.

(наставиће се)

NAJBOQE GODINE

„ЖЕЛИМ, МОГУ, ХОЋУ!“
Како представити дечка ком је цео живот
под знаком музике? Када бих требала да се
изразим цртежом, лако бих нацртала
музичку ноту. А пошто се ја изражавам
речима, рећи ћу вам да се он, Марко Банду,
упоредо бави фолклором и свира у неколико
оркестара. „Ако желиш бити срећан читав
живот, бави се фолклором, порука је добро
знана свима који су део неког културно –
уметничког друштва. Моја љубав према
фолклору везује се за оснивање КУД-а
„Круна“ из мог родног Српског Семартона,
чији сам члан од оснивања, односно 2009.
године. Од раног детињства заволео сам
српску народну музику и игру, као што сам
заволео и тај осећај поноса припадности
мом народу када
поведемо коло. И
признање на свим
сценама да смо
добри, да наставимо
даље. Наше
фолклорно друштво наша породица, добри
другари, пријатељи,
осећај да настављаш
нешто што ти је
остало од предака.“
Као што сам већ
напоменула, Марко
свира и хармонику.
Све је почело када му
је мајка Живка
поклонила прву
хармонику, „Далапу“, уз
жељу да му цео живот
буде песма. Прве
музичке кораке начинио је захваљујући
професору Јоци Бугарском. Он га је научио
пуно тога о музици и свирању, али такође га
је неретко подсећао да се до успеха стиже
само вредним радом.
Носталгично се присећа како је почео да
свира: „Да су живи деда Миша и деда Вела,
били би најсрећнији,“ схвата Марко.
Тренутно, заједно са својим пријатељем
Бојаном Лазаровим, похађа часове
хармонике код Аце Ћирковића из Вршца.
Занимљиво је, а нимало чудно, да је
Марку и радно и слободно време под знаком
музике. „Музика и само музика. Док свирам,
она и ја полако постајемо једно. Живимо
заједно тај тренутак који делује вечно а
остаје записан негде дубоко у мени. Али
онда се дешава нешто неочекивано. Потпуно
ме обузима та чудесна мелодија и ја више
нисам ја. Више се не осећам као стварно

биће. Живим своју музичку бајку. А тај
осећај је јединствен. Схватам, радим оно
што волим. И то је најважније. Мој мото је:
Желим, могу, хоћу!“
Воли да слуша народну музику,
првенствено српску, али и румунску, као и
укрштање народне музике са класиком или
џезом. Свира у оркестру Српске гимназије
„Доситеј Обрадовић“ чији је и ученик, у
Омладинском оркестру „Круна“ а неко време
и у народном оркестру „Младост“. Ипак му је
највећа радост бенд у ком свира са својим
другарима: Бојаном Лазаровим,
Себастијаном Струца Чолаковићем и Сашом
Панићем. „Сваке недеље вежбамо и желимо
да постанемо добар оркестар. И, наравно,
да одржимо обећање
нашим родитељима
који нас апсолутно
подржавају, да ћемо
бити најбољи.“
Ко год се пита шта
ће Марко наставити да
студира, пошто је већ
ученик једанаестог
разреда, требао би да
наслути одговор.
Наравно, Музички
факултет. Зато и сам
каже да користи сво
време како би се
усавршио. „Мислим да
једино уметност и
музика могу да
продухове човека и да
на неки начин спасу
људскост и оно што
човека чини човеком. У том погледу музика
има посебан статус и своје посебно место,
јер је она неизоставни део људскога
живота.”
У овим најбољим годинама, Марко каже
да је најважније изградити самог себе као
личност и имати свој став. Својим
вршњацима поручује: „Живите живот пуним
плућима! Посветите се себи, али и другима.
Негујте храброст, племенитост, искреност.
Радујте се, али и обрадујте! Волите, али и
заслужите да будете вољени. Оставите свој
траг, свој печат јер то је живот!“
За њега су боља времена, наравно, уз
звуке хармонике. Сматра да свакодневно,
упркос свим потешкоћама, можемо да
научимо нешто ново и боље упознамо сами
себе. „Сваки тренутак нас ближи нашем
циљу, оном који нас разликује од других.“
Mилана Петров
br. 1261-1262/25.04.2014.
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ЛАЗИЋИ МАЈСТОРИ
Нашим читаоцима ће можда звучати
познато име Саве Лазића, дугогодишњег
неприкосновеног освајача стонотениских
турнира, које сваке године организује Савез
Срба у Варјашу или Темишвару, а недавно
смо имали прилику да упознамо и његовог
сина Саву Космина Лазића. Док смо
посматрали тренинг стонотенисера, Сава је
одвојио време да за наш недељник исприча
своју спортску причу. На почетку разговора
истакао је своје иванђанско порекло и
податак да је његов деда Радован био врло
добар фудбалер, као и отац Сава који је до
двадесет и осме године врло успешно играо
фудбал у темишварским трећелигашким
тимовима УМТ и Технолемн. Када је окачио
копачке о клин, чика Сава је наставио да се
бави спортом. Узео је рекет у руке и почео
озбиљно да се бави стоним тенисом, па је
уследила врло успешна каријера.
Седамдесетих година је врло успешно
наступао за темишварске стонотениске
клубове. Мали Сава је гледајући свог оца на
такмичењима заволео стони тенис, па је са
непуних осам година почео да тренира. Први
тренер био му је отац од којег је добио
корисне савете, затим је под упутством
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професорке Елеоноре Михалка усавршио
своју игру. Озбиљније је почео да тренира
стони тенис у СТК „Технолемн“ на
инсистенције познатог темишварског
спортског радника, стручњака и тренера
Георгеа Фикла и за врло кратко време
уследио је видан напредак и посебан однос
према игри.
СА ОЦА НА СИНА
За време нашег разговора потврдио је да
му је отац био најбољи тренер,
темпераментан, амбициозан и врло
захтеван. „За овај спорт потребан је таленат
и много рада. Код мене је пола - пола. Ако
си талентован и не тренираш губиш врло
много. Континуитет је врло важан, али и
тренер који да буде одличан педагог.“ Од
1986. године почео је да се такмичи а
приликом једног турнира у Араду приметили
су га представници спортског клуба из Клуж
Напоке, за који је затим наступао. Као
ученик седмог разреда, са дванаест година,
школовање наставља у Клужу, где је и
тренирао Национални румунски стонотениски
тим. Убрзо је освојио прва места у
категорији дечака старосне доби од
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једанаест до дванаест година на школским
и регионалним турнирима. Успешан је био на
Националној фази спортске манифестације
Дачијада, која се организовала осамдесетих
година и која је окупљала најбоље
спортисте из целе Румуније.
ИГРА, СТИЛ, ТЕХНИКА
Ређали су се успеси, што је био подстрек
да се игра још више усаврши, али и стил и
техника. Постаје државни кадетски и
јуниорски првак у стоном тенису и наступа
за репрезентацију Румуније. После завршене
гимназије, уписује Факултет физичке културе.
За време студија учвршћује место
првотимца у румунској националној
репрезентацији. Интересантан је податак да
је био члан румунских стонотениских
селекција у свим категоријама. Највеће
успехе бранећи боје репрезентације
остварио је освајањем првог места на
Балканским играма и осмо место на
студентској Универзијади. Почетком
деведесетих година постаје национални
првак и то неколико година заредом, а
наступао је за екипе: Технолемн, ЕЛБА,
Чиклоп, Оптика, Липопласт. Две године
наступао је и за темерински стонотениски
клуб СТК у сезони 1997-1999. године са
којим је из друге промовисао у прву српску
лигу, што је био велики успех. Нажалост,
морао је да напусти клуб из Темерина због
НАТО бомбардовања. Са екипом Липопласт,

чији је спонзор био Флорин Плавошин,
освојио је КУП Румуније 2003. године, а још
три пута је био вицешампион у стоном
тенису у синглу и дублу. Успешну спортску
каријеру провео је у клубовима из Клужа и
Темишвара, са којима се такмичио неколико
пута у Евро куповима. То су биле утакмице
за памћење, где је одлучивао само један
поен за освајање престижног трофеја и
медаља – титуле првака. Током година имао
је прилику да своје снаге одмери са
познатим светским стонотенисерима као што
су: Владимир Самсонов из Белорусије,
затим Марковићем, Каракашевићем,
Лупулескуом, Миличевићем из Србије, итд.
Пре неколико година окончао је
професионалну каријеру, која је изискивала
много одрицања и рада. Оженио се Дијаном
Лупулеску, са којом има сина Дејана, који
већ са шест година показује интересовање
за спорт. Од неколико година постао је
тениски тренер и заједно са својим оцем у
Аматерском спортском клубу 11 ради са
почетницима и млађим категоријама, али
своје велико искуство преноси и на
неколико професионалаца, чланова
суперлигаша, А и Б румунске лиге. За све
заинтересоване, који желе да се
професионално или рекреативно баве овим
спортом, врата СТ Клуба 11 су отворена, а
старији Сава Лазић и његов син ће вас радо
упутити у тајне ове игре.
Миодраг Тодоров
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ПЛУС ШЕСТ ЗА ЗВЕЗДУ ПРЕД
146. ВЕЧИТИ ДЕРБИ
Победом над нишким Радничким Црвена
звезда је остварила 15. узастопну победу у
Јелен Супер лиги, а захваљујући поразу
Партизана у Крушевцу од Напретка, повећала
предност у односу на вечитог ривала на 6
бодова пред 146. вечити дерби који је на
програму у суботу, 26. априла од 20 часова.

Резултати и стрелци 24. кола:
Раднички К. – ОФК 1-3 (Тинтор 28‘Чаврић 8‘, 48‘, Мицевски 69‘)
Слобода – Војводина 1-2 (Тијаго 33‘Аливодић 37‘, Стојановић 75‘)
Рад – Јавор 1-0 (Луковић 44‘
једанаестерац)
Партизан – Јагодина 2-0 (Илић 54‘,
Шкулетић 78‘)
Раднички Н. – Напредак 1-0 (Пејчић 23‘)
Нови Пазар – Црвена звезда 0-1
(Милијаш 17‘)
Чукарички – Доњи Срем 3-1 (С. Срнић 36‘,
Матић 46‘, Миросављевић 73‘- Зец 50‘)
Спартак – Вождовац 1-0 (Тривуновић 23‘)
Резултати и стрелци 25. кола:
Спартак – Раднички К. 0-0
Вождовац – Чукарички 2-0 (Обрадовић
53‘, Вељовић 86‘)

2. Партизан
4 4 0 352-282
3. Мега Визура
4 2 2 338-317
4. Раднички
4 2 2 301-301
5. ФМП
4 2 2 291-306
6. Металац
4 1 3 274-319
7. Црнокоса
4 1 3 309-357
8. Борац
4 0 4 276-330
У 5. колу, 28. и 29. априла састају се:
Мега Визура – Борац
Раднички – ФМП
Партизан – Црвена звезда
Црнокоса – Металац

ПРВА ПОБЕДА ЦРНОКОСЕ
Резултати 3. кола:
ФМП – Борац
85-66
Мега Визура – Црвена звезда
76-89
Раднички – Металац
80-69
Партизан – Црнокоса
101-71
Резултати 4. кола:
Борац – Црнокоса
72-80
Металац – Партизан
67-95
Црвена звезда – Раднички
82-62
ФМП – Мега Визура
67-96
Табела Суперлиге:
1. Ц. звезда
4 4 0 339-268
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Доњи Срем – Нови Пазар 2-1 (Зец 7‘,
Дамњановић 28‘- Павловић 54‘)
Црвена звезда – Раднички Н. 2-0 (Ракић
50‘, Мрђа 75‘)
Напредак – Партизан 2-0 (Видаковић 31‘,
Божовић 73‘)
Јагодина – Рад 3-1 (Пешић 37‘, 69‘
једанаестерац, Арсенијевић 80‘- Луковић 7‘)
Јавор – Слобода 0-1 (Јовановић 86‘)
Војводина – ОФК 2-0 (Стојановић 58‘,
Милинковић-Савић 66‘)
Табела:
1. Ц. звезда
25 20 2 3 54-20 62
2. Партизан
25 17 5 3 46-18 56
3. Чукарички
25 12 5 8 29-27 41
4. Јагодина
25 11 7 7 33-26 40
5. Војводина
25 10 10 5 31-25 40
6. Вождовац
25 10 5 10 29-26 35
7. Нови Пазар
25 10 5 10 27-26 35
8. Раднички Н.
25 8 10 7 23-20 34
9. Напредак
25 8 7 10 34-34 31
10. Спартак
25 7 9 9 17-26 30
11. Слобода
25 7 6 12 20-28 27
12. Доњи Срем
25 6 8 11 27-34 26
13. ОФК
25 7 3 15 23-36 24
14. Рад
25 7 3 15 15-31 24
15. Раднички К.
25 5 8 12 23-44 23
16. Јавор
25 4 9 12 18-28 21
У наредном колу, 26. априла, играју:
Раднички К. – Војводина
ОФК – Јавор
Слобода – Јагодина
Рад – Напредак
Партизан – Црвена звезда
Раднички Н. – Доњи Срем
Нови Пазар – Вождовац
Чукарички – Спартак
Листа стрелаца:
16 голова: Мрђа (Ц. звезда)
11 голова: Дауда (Ц. звезда)
10 голова: Миросављевић (Чукарички),
Пешић (Јагодина)
8 голова: Шкулетић (Партизан)

8

8
6
6
6
5
5
4

Страницу припремио: Јадран Кланица
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Фудбал. Прва лига

НЕМА НАМ СПАСА
Како сада стоје ствари, шест кола пре
краја првенства, АКС Поли се само неким
чудом може спасти испадања из лиге. Када
се не искористи ни предност домаћег
терена, ни скромна игра ривала, онда ту
нема помоћи, ни луде среће. А у 28. колу
Поли је могла да се домогне победе и три
бода велика као... катедрала, тим више што
су момци Дана Алексе повели још у 2.
минуту голом Поповића. Била је то једина
права фудбалска нападачка акција домаћих
играча. До краја меча темишварски
прволигаш је играо смушено, безидејно и
тактички сасвим погрешно, као уосталом
током целог првенства. Гости, у сличној
ситуацији као Поли, искористили су „апатију“
домаћих играча и са два поготка
обезбедили победу и три бода која могу
значити спас од испадања. Ипак, није још
касно, а док нада постоји...
Резултати 28. кола: АКС Поли –
Универзитет Клуж 1-2, Вииторул Констанца –
Стеауа 0-3, ФК Васлуј – Корона Брашов 8-1,
Медјаш – Оцелул Галац 0-2, КФР Клуж –

Чеахлау 2-0, Динамо – Астра Ђурђу 2-0, ФК
Ботошањ – Тргу Жиу 3-2, Наводар –
Петролул 2-3, ФК Брашов – Конкордија 3-1.
Врх табеле
1. Стеауа
28 19 8 1 60-16 65
2. Астра
28 17 5 6 56-26 56
3. Петролул
28 14 1 3 41-18 55
У доњем делу табеле чак 10 екипа се,
мање-више, боре за опстанак: 10. Медјаш 33
б, 11. Чеахлау 33 б, 12. „У“ Клуж 33 б, 13.
АКС Поли 31 б, 14. Галац 31 б, 15. ФК
Брашов 30 б, 16. Наводар 29 б, 17.
Вииторул 27 б и 18. Корона 14 б.
Наредно 29. коло
Петак, 25. април: Чеахлау – Медјаш (19.00 ч).
Субота, 26. април: Галац – Наводар (16.30 ч),
„У“ Клуж – ФК Васлуј (18.45 ч).
Недеља, 27. април: Астра – КФР Клуж
(14.00 ч), Пандури Тргу Жиу – АКС Поли
(17.00 ч), Конкордија – Динамо (19.30 ч).
Понедељак, 28. април: Корона Брашов –
Вииторул (18.30 ч), Стеауа – ФК Брашов
(20.00 ч), Петролул – ФК Ботошањ (21.00 ч).

Фудбал. Трећа лига

Фудбал. Друга лига

ЗАВРШЕНО ПРВЕНСТВО,
СЛЕДИ ПЛЕЈ-ОФ

РЕШИЦА СЕ ДОМОГЛА
ПЛЕЈ-ОФА

У свих шест серија Треће лиге регуларно
првенство је завршено и следи плеј-оф за
шест првопласираних екипа у свакој серији,
а исто и плеј-оф за екипе из доњег дела
табеле. У IV серији, у последњем колу,
постигнути су следећи резултати: Ђармата Пандури II Тргу Жиу 1-3, ФК Хунедоара АФКМ Решица 5-0, Мали Бечкерек - ФК
Карансебеш 0-0, Туршењ - Вултури Лугож 11, Ровинар - Мунчиторул Решица 0-1.
У следећој фази (плеј-оф) играће свака са
сваком по две утакмице, следеће екипе:
Карансебеш (20), М. Бечкерек (16), Ђармата
(15), Хунедоара (12), Пандури (11) и Лугож
(10). У загради су бодови са којима свака
екипа улази у плеј-оф. Овим бодовима
додаће се бодови освојени у плеј-офу.
Првопласирана екипа, након плеј-офа,
стиче право да се од јесени такмичи у
Другој лиги.
Прво коло плеј-офа одиграно је 18.
априла, а последње се игра 6. јуна. Исти
систем важи и за плеј-аут.

Завршено је регуларно првенство у обе
серије Друге лиге. У другој серији, у
последњем колу, постигнути су следећи
резултати: Металул Решица - УТА 4-0, ФК
Олт Слатина - ФК Бихор 2-0, Мотру Рамнику Валча 0-0, Олимпија Сату Маре Глорија Бистрица 0-1, СК Универзитет
Крајова - Миовењ 2-0, АСА Тргу Муреш - ФК
Универзитет Крајова 3-0.
За плеј-оф су се квалификовале следеће
екипе: СК Универзитет Крајова (17),
Бистрица (16), АСА Тргу Муреш (15), Решица
(13), Рамнику Валча (12) и Олт Слатина (9).
У загради су бодови су којима свака екипа
улази у плеј-оф.
У наставку свака екипа ће одиграти по
две утакмице са осталим екипама, а потом
ће се сачинити коначна табела.
Првопласиране две екипе из сваке серије
стичу право да од јесени играју у Првој лиги.
Прво коло плеј-офа је одиграно 18. априла, а
последње се игра 7. јуна.
Припремио: Србољуб Мишковић
br. 1261-1262/25.04.2014.
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INFORMATIVNA STRANA
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Наша најдража
СОЊА АВРАМОВ
из Америке
1. маја испуниће 19
година живота. Уз
срећан рођендан,
искрена порука: Све
најлепше из
детињства сачувај у
себи и буди заувек
дете, како би заувек
остала млада духом;
а исто тако одрасти, али „мало“ и буди
спремна на изазове које живот носи... У
животу увек иди гласом срца свога и веруј
својим сновима, јер живот је оно што ти
од њега направиш и зато се у њему може
десити све што пожелиш... Искрене жеље
да као птица све досегнеш чему ти душа
лети! Волимо те највише: мама Снежана и
мајка Аница из Великог Сенпетра.

Драга
СОЊА АВРАМОВ
за твoј 19. рођендан,
да нам увек будеш
здрава, радосна и
срећна, да будеш уз
нас својом добротом
и племенитошћу, да у
нашем дому будеш и
надаље највећа
радост.
Са пуно љубави:
сестрица Емина, тетка Мирослава и теча
Миле.
Срећан ти 19.
рођендан, драга
СОЊА АВРАМОВ
Нека ти се дани у
животу што сретније
троше, нека те погоди
све што је лепо, а
промаши све што је
лоше. Нека те Бог
благослови, подари
дуг живот, пуно
здравља, радости и
весеља уз твоје
најмилије! Са пуно љубави: уја Лаза и баба
ујна Мика из Великог Сенпетра.

Срећан ти улазак
у „клуб“ пунолетних и
срећан 18. рођендан,
драги
БОЈАНЕ ЂУРИЋУ
Желимо ти да
остварујући своје
снове, остављаш
трагове. Да спознаш
колико си срећан и
вољен, да време не
мериш годинама, већ
љубављу и пријатељима. Путеви ће се
укрстити, спајати и раздвајати. Путоваћеш
метроом сопственог живота. И кад будеш
најјачи и најслабији, и кад изгубиш све и
добијеш превише, увек ћеш на некој
станици, на некој клупи, пронаћи слике
наше љубави. И имаћеш нас када год ти
то буде потребно! Са пуно љубави: мама
Весна, тата Бранислав, чика Мома, стрина
Михајела и Драган из Америке.

Драги
БОЈАНЕ ЂУРИЋУ
Хвала ти што нас
пуних 18 година
чиниш најсрећнијим
особама на свету.
Својим осмехом,
својим загрљајима,
својим успесима. Јер
ти си посебан и
заслужујеш нешто
посебно на овом
свету. Надамо се да ће свет око тебе то
препознати, баш као и ми. И да ће свет
бити нежан према теби и показати сву
доброту и нежност. Баш као и ми. Не
можемо ти то обећати, али ти можемо
обећати да ће наш загрљај увек бити ту.
За тебе.
Све најлепшпе жеље за твој 18.
рођендан: тета Славица и Овидију, ака
Ружа, деда Паја и тека Љубинка.

ПОДЕЛИТЕ РАДОСТ СА
НАМА И ПОШАЉИТЕ НАМ
ВАШЕ ФОТОГРАФИЈЕ!

br. 1261-1262/25.04.2014.
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28. априла мој драги
унук
ИГОР ФЕЊАЦ
слави свој 10.
рођендан. Том
приликом, твој деда
Станислав, који те
много воли, жели ти
срећно и безбрижно
детињство, са пуно
успеха, радости и
остварење свих
најлепших жеља. У
животу да имаш све што је најлепше,
најбољe и највредније а Господ Бог да те
чува и подари пуно здравља и дуг и
угодан живот.
Са истим жељама и пуно љубави,
честитки се придружују ујка Зоран, ујна
Оливера и сестрица Тања.

Наша драга унука
МАРА ТИЈАНА
ДРОНКА
29. априла
прославиће свој 4.
рођендан! Премало
је речи за све оно
лепо што ти желимо
на будућем путу кроз
живот: да нам увек
будеш здрава,
радосна, срећна и да
ти се испуне све твоје жеље. Ти си наша
велика срећа и радост што на овај свет
постоји, из дубине душе и срца нашег
нека ти буде срећно детињство.
Пуно те волимо: мајка Снежана, деда
Петре и буни Лукреција.
Честитамо 3.
рођендан драгој

Срећан ти 18. рођендан, драги
БОЈАНЕ
Нека ти сваки дан
буде испуњен
смехом, радошћу,
лепим изненађењима,
љубављу... Памти
само лепе тренутке и
сакупљај лепе
успомене и нека
наше пријатељство
вечно траје!
Твој пријатељ Марко.

Драга наша
ЈЕЛЕНА
ШОМОГИ
Желимо ти
најлепши 14.
рођендан. Буди
нам лепа,
срећна и
весела!
Највише те воле на свету: мама Милева,
мајка Борица, деда Јоца, братић Саша,
теча Ђура и тетка Љубинка.
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ЂАНИ СТАНЧИУ
из Америке
Само су 3 године иза
тебе, а пуно испред.
У свакој години која
те чека пронађи
радост, здравље и
сву срећу овог света!
Тамо ћеш пронаћи и
нашу неизмерну
љубав и подршку. Волимо те највише:
мама Јасмина, тата Данијел, бака
Олгица, дека Добика, деда Бога
(Богољуб) и Јеја (Даринка) Живанов из
Великог Сенпетра, прадеда Милета и
тета Снежана Команов из Ченеја.

Тамбурашки
оркестар “Батини
Бећари” жели
професору
ЛАЗИ
КНЕЖЕВИЋУ
срећан рођендан и
све најбоље као и
дугу сарадњу са
оркестром.
Многаја љета!

^ESTITKE
Мила и драга наша
АЛИСА ГАЛАМБОШ
из Великог
Семиклуша
студенткиња на
Западном
универзитету у
Темишвару енглески и немачки
језик
27. април - најлепши
дан, твој 22.
рођендан и ми који
те највише волимо желимо ти дуг и
срећан живот, пуно здравља и успеха на
факултету, да ти се све жеље испуне и
Бог да те чува на сваком твом кораку.
Ти си за нас све и сја, пуно те волимо сад
и заувек: родитељи Весна и Сло, Иринка и
Живојин мајка и деда, Ђорђе ункју и
Текош.
Живела, на многаја љета!
7. мај,
најлепши дан, твој
рођендан наш драги
СЛО ГАЛАМБОШ
дипломирани
инжењер рачунара
из Великог
Семиклуша
Ми, који смо твоја
једина фамилија, која
те воли и поштује
честитамо ти и
желимо да си жив и здрав још дуго година,
радостан и срећан са нама и уз нас и
чувај нас, а Бог да те чува на сваком
кораку. Пуно те воле сад и заувек: ћерка
јединица Алиса, супруга Весна, Иринка и
Живојин, баби и деду, Ђорђе и Текoш.
Живео, на многаја љета!

Данас, 25. априла,
најлепши дан,
најдражи дан,
МАЈО МАРЈАНУЦ
из Чанада
твој 10. рођендан!
Ако у животу заиста
постоји срећа, што
живот чини лепшим,
онда је наша жеља
да та срећа буде
упућена теби. За твој
рођендан поклањамо ти дане пуне
ведрине, топлину која не нестаје и љубав
која вечно траје, највећи загрљај где ћеш
увек бити вољена. Буди здрава, срећна и
безбрижна.
Увек са тобом и уз тебе: мама Вида,
тата Мирослав, сестра Светлана, мајке
Милка и Љиљана.

4. мај, твој рођендан
драга и мила наша
РОКСАНА МАТЕЈ
професорка
физике у
Банатском колеџу
у Темишвару
Желимо ти за твој
дан дуг и срећан
живот, буди насмејана
и весела, да ти се
испуне све жеље и
буди добра за твоје
ученике и Бог да те чува на сваком кораку.
Волимо те, Ђорђе и Смиља Штефануц.
Живела, на многаја љета!

Наша драга
ЉИЉАНА ДИШИЋ
из Чанада

Синовица Видица са
породицом из Чанада
шаљу свом драгом
МИЛАНУ ДИШИЋУ
из Темишвара
руковет нежних пољубаца поводом
његовог рођендана (30. априла) и нека
још дуго поживи насмејана и ведра
лица, а ми ћемо га, као и до сада,
волети, поштовати и ценити.

2. маја прославиће
свој рођендан, па јој
тим поводом, из свег
срца, честитамо и желимо дуг живот и
пуно здравља, среће и радости. Буди
увек уз нас, твоју породицу, коју много
волиш, чуваш је и бринеш се о њој, као
истински родитељ.
Честитке шаљемо ми, који те много
волимо, поштујемо и ценимо: ћерка
Видица са породицом.
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OGLASI
БУДИТЕ И ВИ ЧЛАН
СРПСКЕ ЧИТАОНИЦЕ
У дворишту Српске куће (Трг
уједињења бр. 5), у некадашњој
учионици где је школу учио Милош
Црњански, чија биста стоји баш код
улаза у читаоницу, налази се Српска
читаоница.
Ту ће вас дочекати библиотекар Ђока
Стојанов сваког понедељка и среде
од 11.00 до 19.00 часова, као и
уторком, четвртком, петком од 9.00
до 17.00 часова. Суботом и недељом
Читаоница не ради.
Очекују вас преко 17.500 књига
претежно на српском језику, преводи
страних и румунских писаца, али и
књиге Издаваштва ССР.
Корисна је информација знати да
можете на лицу места консултовати
стару штампу, речнике и
енциклопедије.

40. ГОДИШЊИЦА
Матуранти Српске гимназије у
Темишвару, генерација 1974. године
(разредна старешина проф. Живана
Поповић +) организује састанак поводом
40. годишњице од апсолвирања.
Будимо заједно сви ми који смо оних
седамдесетих делили “и добро и зло”,
будимо заједно да се свега присетимо и
оживимо све те, нама драге, успомене, у
суботу
31. маја 2014. године.
Умољавају се бивше колеге да се јаве
на телефоне:
Милка - 0766.555.934
Властимир - 0723.718.413
Душика - 0768.103.050.

Удовац, 70 година, добро
материјално стање (кућа и
богато домаћинство),
тражи жену ради заједничког
живота.

СРПСКИ ВИДИЦИ ТВ ЕМИСИЈА НА
СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Информације на телефон:
0356/46.20.48.

На трећем каналу
румунског јавног
сервиса телевизије
- ТВР 3, емитује се
сваког уторка од
12.20 часова,
емисија на српском
језику, „Српски
видици” - трајања двадесет минута,
коју припрема и уређује Миодраг
Обрадов
(реприза, исте ноћи од 00.50).
Сваке среде на регионалном
програму румунског јавног сервиса
телевизије - ТВР Темишвар, можете
пратити емисију „Српски видици”,
између 20.00 и 20.30 часова, трајање
26 минута (реприза четвртком од
11.00).
Једном месечно, последњег
четвртка у месецу, на програму ТВР
Темишвар емитује се музичка
емисија српског садржаја у трајању
од 26 минута (реприза у петак од
11.00).

Савез Срба у Румунији
запошљава особу за
одржавање чистоће у
просторијама Српске куће
(улица Мангалија број 29).
Услови запошљавања и
примања биће сходно
законским предвиђањима.
Предност имају познаваоци
српског језика.
Информације на телефоне:
0256/49.17.54
или 0256/43.59.77.
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Пре годину дана (27.
априла) угасио се твој
живот достојанствено и
часно, као што си живео драги наш
РАДОВАНЕ
НИКОЛЕСКУ
Велико и племенито срце, добра и широкогруда душа, наше
су вечне успомене и
сећање на тебе. Онакав какав си био заувек цењен и поштован на свему ти хвала.
Трајно остаје дубоко урезана празнина у
вечној тишини незаборава.
Породица.

Са болом у души
подсећамо да ће се 27.
априла навршити 13
тужних година од како
није више са нама
наша драга и вољена

Са истим неизмерним болом и тугом у
срцу подсећамо да ће
се 29. априла навршити 19 тужних година
од како нас је прарано
у свету младости, напустио трагично преминувши на Нијагари,
наш драги син и брат
ТИХОМИР РОЈКОВ
родом из Дињаша
Истина је тешка, бола превише, а речи
мало да бисмо рекли колико нам недостајеш.
Свесни смо да те нема али нам је тешко да
то поверујемо. На тебе мислимо и уздишемо
сваког дана. Живећеш у нашим срцима и
мислима док и нас буде било.
Заувек ће за тобом жалити и туговати:
отац Урош, мама Вука, брат Златомир са породицом. Нека ти је лака црна земља.

Тужно сећање на 28.
април, дан када нас је
пре 19 година прерано
напустио наш драги

ИВАНКА СЕЈА
ГРУБАЧКИ
из Српског
Семартона

ТИХОМИР РОЈКОВ

Увек си била ту да
пружиш руку кад затреба и у добру и у
злу. Велико и племенито срце, добра душа,
наше су вечне успомене и сећање на тебе.
Много лепих и незаборавних тренутака вежу
нас за твоју доброту и безграничну љубав.
За све што си за нас учинила, велико ти хвала.
С љубављу и поштовањем, твоји: син Илија, снаја Ката, унук Миодраг и Николета.
Нека ти је лака црна земља.

Не постоје речи којима се мери туга за
тобом, нити године
које ће те избрисати
из нашег сећања. Оставио си трагове који
се не бришу, сећања
која не бледе, доброту
која се не заборавља.
Никада те неће заборавити: тетка Коса и
синовице Славенка, Јаворка и Силвана са
својим породицама.
Почивај у миру, драги наш.

Са дубоким болом у души опрaштамо се од наше најдраже сестре и
тетке, која је преминула, у 79. години живота, 14. априла 2014. године
МИЛИЦА ЛАЗИН
Сећање нас теши и храбри наду о постојању неког бољег света у
вечности. Постојаћеш и трајаћеш у нашим најлепшим успоменама које
ће нас подсећати на све што смо твојим одласком изгубили. Вољени
не умиру док живе они који их се сећају и нека те анђели чувају ако
нисмо могли ми.
Никада те нећемо заборавити: сестра Пијада, синовац Радојица са
супругом Кристином, синовица Далиборка и прија Мара из Српског
Семартона.
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У тузи и болу пролазе 4 месеца, односно
19 година од када су преминули драги родитељи

Тужна је успомена
на 23. април, дан када ме је пре 11 година напустио мој драги
и никада заборављени супруг
инж.
ИВАН БРАШОВАН

МИЛЕВА и МАТА ТОДОРОВ
родом из Српског Семaртона
Протек времена потврђује да смо вас прерано изгубили, као и нашу љубав, понос и
захвалност што сте нас неизмерно, пожртвовано, даривали својом љубављу, поштењем,
добротом, мудрошћу и оптимизмом.
Заувек ожалошћени: ћерка Загорка, зет
Тити, унук Мата, снаја Флори и праунук Матео Горан.
Пролазе 4 тужна месеца, односно 19 година од када су нас напустили наши драги

Не постоје речи којима се мери туга за
тобом, нити године које ће те избрисати из
мог сећања. Чуваћу те
вечито у срцу и души.
Заувек ожалошћена супруга Дута.
Лака му црна земља.

Тужно и болно сећање на дан 24. април,
када смо се пре 15
година заувек растали
од нашег драгог и вољеног супруга и оца
професора
ДРАГОМИРА
МИКЛУШЕВА
родом из Немета
Остаће у трајном сећању оно што нам је
целог живота пружао:
љубав, доброту и пожртвовање. Нека га у тишини вечног мира прати наша љубав јача од
заборава.
Заувек ожалошћена супруга Јованка и ћерка Љубинка.

МИЛЕВА и МАТА ТОДОРОВ
родом из Српског Семартона
Време пролази, а сећање на вас живи у
нама. Оставили сте трагове који се не бришу, дивна сећања која не бледе, доброту која
се не заборавља. Дешава се пуно тога чему
бисте се и ви радовали. Живот иде даље, а
ви нам недостајете.
Успомену чувају: брат Драга, снаја Милева,
синовци Јованка и Благоја са породицама.

Поштовани читаоци!
Подсећамо Вас
да читуље и мале огласе можете доставити
у секретаријату редакције до среде у 12.00
часова.
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НАКОН КРАТКЕ И ТЕШКЕ БОЛЕСТИ, ПРЕСТАЛО ЈЕ ДА КУЦА
СРЦЕ
ВИТЕ ПЕТРИНА
РОДОМ ИЗ РУДНЕ
БИЛИ СМО ДРУГАРИ У ДЕТИЊСТВУ, А
ТОКОМ ЦЕЛОГ ЖИВОТА ПОВЕЗИВАЛО НАС
ЈЕ ИСКРЕНО И ВЕРНО ОБОСТРАНО ПРИЈАТЕЉСТВО. ОСТАЋЕШ МИ У УСПОМЕНИ КАО
ПЛЕМЕНИТО ЉУДСКО БИЋЕ, ИЗУЗЕТНИХ, ЗА
ДАНАШЊА ВРЕМЕНА, МОРАЛНИХ И ХУМАНИХ
ВРЕДНОСТИ.
ПОЧИВАЈ У СПОКОЈУ И НЕКА ТИ ЈЕ ВЕЧНА
СЛАВА И УСПОМЕНА!
ДОБРИВОЈ Р. СЕКУЛИН.

^ITUQE
Дана 25. априла навршавају се 4, односно
4 године и 3 месеца од када су преминули

ИВАН и ГОРДАНА МАТИЋ
Породице Матић и Мишић.
Секунди, минути, сати, дани, месеци, пет
година (25. и 27. априла) суза, туге и бола
за драгим родитељима

У нежном сећању чувамо успомену на
драге родитеље, који су преминули пре годину дана (30. априла 2013), односно пре 13
година (1. новембра 2001)

ВЕСЕЛИН и ЂУРЂЕВКА ВАСИЉЕВ
из Српског Семартона
Пошли су у свој вечни дом тихо и полако,
као што су и живели, на благој ватри изгарајући како би нама пружили што више радовања, племенитости и доброте. Нама у аманет оставили су непроцењиве поуке и путоказе којима и данас често корачамо.
Они и сада живе у нашим ожалошћеним
срцима: син Милош, снаја Радојка и унука
Тања.
Пролазе 3 тужне године
од када је преминула драга тетка
ВИДОСАВА ВАСИЉЕВ

^ESTITKE

ЖИВА и ВИДОСАВА РОЦКОВ
из Парца
Сигурност, понос, подршка… Благослов је
био имати вас за родитеље. Били сте нам
велики ослонац, узор и понос. Учили сте нас
како живети, знати и умети, имати веру у
живот. Годинама нема вашег осмеха који је
значио доброту, вашег топлог крила које се
звало родитељска љубав, ваше меке руке
која се звала благост, нема ваших позлаћених
речи да нас бодре, посаветују, науче. Остало
је сећање. Дубоко, снажно, лепо и чисто као
ваш живот, као ваш напор да нам осветлите
и покажете пут. Неизмерно захвални за
године несебичне љубави којом сте нас
обасипали, у нашим срцима живећете вечно.
Заувек са вама, ваши најмилији: ћерка
Левица, унука Тања и зет Алекса.

Доброта и нежност твог
великог срца, богатство и
топлина твоје душе живе у
нама као најлепше успомене. Ма колико година да
прође, време не може избрисати љубав, поштовање и захвалност за
све што је било тако лепо у животу са тобом.
Ожалошћени: синовац Милош, снаја Радојка и унука Тања.
Живот уз тебе био је
проткан
најдрагоценијим
животним вредностима. До
последњег даха зрачио си
добротом и љубављу, које
си
свима
бескрајно
пружао,
али пре 6 недеља, све се угасило
ОБРЕНКО ФИЛИПАШ
Чувају те од заборава:
супруга Драга и синовац Дарко Бранков са
породицом.
br. 1261-1262/25.04.2014.
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Четири године, 28.
априла, без драгог сина. Тешко је живети рањене душе, видети те
свуда а нигде те не наћи, драги наш
ЗЛАТОМИР БОГДАН
С тобом се угасила
најсјајнија искра из нашег топлог дома. Најтеже је родитељима
када надживе своје
дете. Био си наша радост, наш понос, наша
дика, а сада нам је остала само слика коју
гледамо и сузама заливамо, уместо да се са
тобом радујемо. Има те свуда и у свему си
са нама, само те нема тамо где нам највише
недостајеш, у животу. Не можемо да схватимо да те нема, хоћемо да те видимо, желимо
да те вратимо. Нема твојих долазака, осмеха,
загрљаја и радости.
Све је без тебе пусто и празно, нема наше
радости и среће, никада те срце прежалити неће:
тата Милан, мама Видица и ћерка Златица.
Тужно сећање на 28.
април, када је пре 4
године, у најлепшим
годинама живота, престало да куца племенито срце нашег драгог
ЗЛАТОМИРА
БОГДАНА
Отишао си тихо, изненада, без поздрава.
Доброту и племенитост
носио си у свом срцу и
увек за нас имао топао
поглед, мудру и лепу реч. То се памти, зато се
са сетом сећамо свега лепог доживљеног с
тобом: тетица Мира, сестрица Рамона и синовац Себи.

У тузи пролазе 4 године (30. априла) од
када је престало да куца племенито срце наше драге
ИВАНКЕ ЗИНЕ
НОВАК
Бол и туга су уз нас,
а ти си са нама у мислима и срцима. За
собом си оставила успомену која не може
да избледи, неокаљано име које ћемо памтити само по добру и сећање које нас опомиње да без тебе морамо да наставимо даље онако како си живела ти: достојанствено,
часно и храбро. Вечна ти слава и успомена!
Са тугом: тетка Ђурђевка и сестрица Вања
са породицом.

Тужно сећање на 24.
април, када је пре 9
година преминуо наш
драги
ВЛАДИМИР РОЈКОВ
из Дињаша
Твој драги лик, искрена љубав и људско
поштење вечно ће бити у нама. С љубављу
и тугом негујемо успомену на тебе.
Заувек ожалошћени: супруга Савета, ћерка Горица, унука
Флорина и Коста.
Дана 23. априла навршило се 6 месеци од
када је преминуо наш
драги
ЖИВОЈИН МИРКОВ

Са истим болом у души подсећамо да је
прошла 41. година, односно 4 године и 3 месеца (27. априла) од када нису више са нама
наши драги
МАРИНА и БОГДАН МАТИЋ
Време пролази, али успомене
и осећања остају трајно.
Жарко, Мара, Драган, Мирела, Изабела и Оливер.
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Својом благом нарави, љубављу и нежношћу бдео је над нашим животима. Његова родитељска љубав,
велико
пожртвовање,
племенитост и хуманост, доброта и посвећеност породици за нас су ненадокнадив губитак.
Заувек ожалошћени: ћерка Ђурђевка, унуци Душан, Оливер, Клара и праунук Марко.

Акције и манифестације ССР
- април и мај 2014. године  Крст деце Луговета
 Кумачење у Златици
 Гостовање КУД „Дунав“ из Свинице у Мирочу (Србија)
 Гостовање АКУД „Младост“ у Смедереву
 Десета годишњица КУД „Свети Ђорђе“ и прослава
„Дана ђурђевка“ у Станчеву
 Вече посвећено Јовану Дучићу у Букурешту
 Дечији фестивал „Коло, коло, наоколо“
 КУД „Дунав“ Свиница на ONG Fest-у у Букурешту
 КУД „Плави делија“, Велики Сенпетар на Фестивалу
„Златни опанак” у Ваљеву
 Такмичење „Млади таленти“
 КУД „Коло“, Арад Гај на фестивалу Сејке у Одорхеју Секујеск
 Фестивал поезије младих у Врбасу
 „Песма и игра старих - будућност младих“ у Радимни
 Студијска екскурзија у Новом Саду
 Смотра хорова
 Изложба ђачких радова „С љубављу ћирилици“
 Културни сусрети у Мачевићу
 Фестивал обичаја и традиције „Крчаг“ у Бранковини

