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U OVOM BROJU

Горан ПАНИЋ,
генерални
директор

Kомпаније
„Смитфилд

фарме“

„ТАМБУРА
ЈЕ ДУШИ ЛЕК“

Интервју

6стр.

ИГРАЈ
КОЛО

НАОКОЛО

Наша тема

8стр.

ВАРЈАШ ЧУВА ШТО
ЈЕ НАШЕ

Репортер

21стр.

ЈУБИЛЕЈ „МАТИЦЕ
СРПСКЕ“

Култура

13стр.

Етно фестивал
предшколских

установа

150 година од
пресељења Матице
српске из Пеште у

Нови Сад

Српски језик учи се
на допунским
часовима са
учитељицом

Горданом Петров

Матица српска основана је 1826.
године у Будимпешти. Након 38

година, 1864. године, ова
установа преселила се у Нови

Сад, где се и данас налази

“
”

Реално гледано, знамо да
ситуација није ружичаста и да

нас је све мање, али чак и тако
треба опстати и сачувати мало

онога што имамо

“
”
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V E S T I

ПОЧИЊЕ УПИСНИ РОК ЗА
БУДУЋЕ ДЕВЕТОРАЗРЕДАШЕ У

„ДОСИТЕЈУ ОБРАДОВИЋУ“
У периоду од 26. до 27. маја У Српској

гимназији „Доситеј Обрадовић“ почиње
уписни рок за ученике који желе да упишу
девети разред од јесени.

Као и ранијих година полагаће се испит из
матерњег српског језика. Ђаци ће своје
знање проверити 30. маја у 10 часова у
Српској гимназији у Темишвару. Љ.П.С.

СМОТРА ХОРОВА
У суботу, 17. маја у Темишвару се

одржава XXII Смотра хорова.
Ова традиционална духовна

манифестација у организацији Савеза Срба
у Румунији и Епархије темишварске почеће у
суботу у 9.45 благодарењем у Саборној
цркви, а с почетком у 11.00 часова гостујући
Хор „Св. Роман“ из Лознице наступиће у
сали Дома студената у Темишвару. Љ.П.С.

КУД „КОЛО“ ИЗ АРАД ГАЈА НА
ФЕСТИВАЛУ „СЕЈКЕ“

Од петка 16. маја, до недеље 18. маја, у
граду Одорхеју Секујеск се одржава
Фестивал фолклора „Сејке“. На овом 48.
издању српску заједницу у Румунији
представљаће КУД „Коло“ из Арад Гаја, на
челу са Драганом Воштинаром, вођом
друштва. Сејке је позната бања која ће ова
три дана бити домаћин нашем Културно-
уметничком друштву из Арад Гаја. Г.Г.П.

СТАНЧЕВЦИ И МОЛДАВЦИ У
МРАМОРКУ

На позив Културно-уметничког друштва
„Мраморак“ из Србије, од петка 16. маја, до
недеље 18. маја, КУД „Свети Ђорђе“ из
Станчева и КУД „Стара Молдава“ из Старе

Молдаве гостоваће на шестом Међународном
- десетом традиционалном фестивалу
фолклорног стваралаштва под називом
„Пролеће Светом Сави“. Г.Г.П.

КУД „ПЛАВИ ДЕЛИJА“
У НОВОJ ПАЗОВИ

На позив организатора Дечијег
међународног фолклорног фестивала
„Разиграна младост“, који се одржава од 16.
до 18. маја у сремском месту Нова Пазова -
Србија, наступиће и чланови КУД „Плави
делија“ из Великог Сенпетра. Фестивал
„Разиграна младост“ ревијалног је карактера,
одвијаће се у Спортској дворани, а
наступиће десетак дечијих фолклорних
ансамбала из Србије и иностранства. М.Т.

ПОЗИВ ЗА „МАЛО ДЕЧЈЕ
ПОЗОРИШТЕ“

Организатори традиционалног фестивала
позоришта за децу, „Мало дечје позориште“,
које се ове године одржава 1. јуна с
почетком у 13 часова у Дому културе у
Белобрешки, упућују позив свим
професорима и упућивачима дечјих
позоришних дружина да пријаве своје
учешће на фестивалу до 25. маја 2014, на
број телефона Невене Стефановић:
0769078515. Као и до сада, наступ не би
требало да траје дуже од 15 минута. Љ.П.С.

ЗА ДАН ПОБЕДЕ
У петак, 9. маја, поводом Дана победе

над фашизмом, генерални конзул Републике
Србије у Темишвару Лазар Манојловић,
председник ССР Огњан Крстић  и посланик

Славомир Гвозденовић, положили су венац
на Липовском гробљу код споменика палих
пилота југословенске војске у Другом
светском рату. Г.Г.П.
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KO BI REKO

Љубинка
Перинац
Станков

РАСТЕГЉИВОСТ МОРАЛА

Пише:

Окрени-обрни у свом том разроком погледу на морал нико није
наиван. Свако има своју рачуницу, неко већу, неко мању. А систем

је тако добро разрађен да обичан грађанин нема ни излаза ни
моћи да исплива на сигурно, него се све више осећа као у оним
самопонављајућим психеделичним облицима. Чим их фокусираш,

кругови ће се беспрекорно понављати и понављати све док те
очи не заболе и сам не одустанеш

Испао Перици зуб и мама му објашњава
како сад када постане велики, то није
страшно, него је чак и корисно јер ће за тај
испали зуб, ако га увече положи под јастук,
ујутру уместо зуба пронаћи неку парицу.
Прође тако неко време и мама примети да
Перица више не
пере зубе, па
крене онако
матерински да му
објашњава:

- Ако не
будеш прао зубе,
они ће се
покварити,
испашће и ти ћеш
бити ружан.

- Ружан али
богат, одговори
Перица.

Дечију
духовитост ћу
намерно
растеглити, јер ме
је управо она
натерала да
размишљам о
покретљивости
граница морала и
норми понашања.

Овај, наизглед
једноставан,
принцип, данас
примењују скоро сви, од политичара, који су
вредност људског достојанства срозали на
порцију пасуља и три ћевапа, па све до
оних који нашој деци сервирају што
збуњенију наставу, а нама што лабилнији и
нефункционалнији здравствени и социјални
систем. Јесте ли се питали зашто су данас
професори толико лоше плаћени, зашто је
наставни програм толико умршен и натрпан?

Зато што ће неко од тога имати користи.
Висока стопа необразованости значи и

лакши начин наметања туђе воље. Лекари
су не само лоше плаћени, него  недостатком
лекова и средстава чак и спречени да
обављају свој посао и сачувају нам
здравље. Знају то и они који одлучују о
систему. Не мрзе они истину, само што

истина болесног и
истина оног у
чијим је рукама
власт нису исте.
Болестан живи у
нади, док се
властодржац  од
те наде храни.
Што смо
болеснији то ћемо
бити очајнији и
подложнији
средствима
манипулације
модерног доба.

Окрени-обрни у
свом том
разроком погледу
на морал нико
није наиван.
Свако има своју
рачуницу, неко
већу, неко мању.
А систем је тако
добро разрађен
да обичан
грађанин нема ни

излаза, ни моћи да исплива на сигурно, него
се све више осећа као у оним
самопонављајућим психеделичним облицима.
Чим их фокусираш, кругови ће се
беспрекорно понављати и понављати све
док те очи не заболе и сам не одустанеш.

Етика је данас слатка жвака, а морал
растегљив... мало по баби, мало по
стричевима. Како коме затреба.
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Бивши немачки канцелар Герхард Шредер
изјавио је да је ЕУ главни кривац за
украјинску кризу, јер је приморала Кијев да
бира између будућности са Унијом или
Русијом.

„Главна грешка произашла је из политике
ЕУ у смислу споразума о придруживању”
који је Брисел желео да потпише са
Украјином, оценио је Шредер у интервјуу за
Велт ам зонтаг.

„ЕУ је занемарила чињеницу да је
Украјина културолошки дубоко подељена
земља. Одувек је становништво на истоку и
југу земље било окренуто Русији, док је оно
са запада више било окренуто ЕУ”, казао је
он.

Шредер је био немачки премијер до 2005,
и дугогодишњи је пријатељ с руским
председником Владимиром Путином, а сада
је и председник конзорцијума „Северни ток”
којим се гас из Русије допрема у Немачку.

„Може да се прича о споразуму о
придруживању, али требало је то исто
учинити и с Русијом у исто време. Погрешно
је било на почетку рећи да ће то бити или
споразум са ЕУ или царинска унија с

Шредер: Главни кривац
за украјинску кризу је ЕУ

Герхард Шредер (Фото ФоНет)

Русијом”, додао је бивши немачки канцелар.
Он је признао да су све стране починиле

грешке, али ипак није осудио припајање
Крима Русији после референдума у марту.

„Припајање Крима сада је реалност. Крим
је одлучио на референдуму да жели да буде
руски регион. И то је примењено”, казао је
Шредер.

Оценио је и да није „реално” очекивати
да Москва може да има утицај на
сепаратисте у Украјини, „само тако што ће
рећи ‘доста’ како би све опет био у реду”.

Бивши канцелар Немачке је критикован
због загрљаја с Путином 28. априла на
рођенданској прослави у Санкт Петербургу, у
време када су немачке војне посматраче из
ОЕБС-а на истоку Украјине отеле проруске
снаге.

„Од кад познајем Путина, више од 14
година, тако се поздрављамо. Нећу то
променити, ни у тешким временима”, казао
је Шредер.

Бета-АФП

Вучић: Запад је тражио
да уведемо санкције

Русији
Премијер Александар Вучић је изјавио

да је Запад тражио да Србија уведе
санкције Русији због кризе у Украјини,
тачније да усклади своју спољну
политику са спољном политиком
Европске уније.

„Тражили су”, рекао је Вучић упитан да
ли је Запад притискао Србију да уведе
санкције Русији, али и додао да је
замолио да се поштује и став Србије,
који је, кад је реч о Русији, заснован на
моралним, традиционалним и јаким
економским везама, који је правичан и
поштен, мада, додао је, то је на за нас
веома тешка полизицја.

Подсетивши да смо у Србији прошли
све кроз шта сада пролазе људи у
Украјини, Вучић ће рекао да би и за
народ тамо, али и нашу позицију било
најбоље да се пронађе неко мирољубиво
решење.

Танјуг
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Превео и приредио: Горан Мишковић

Културно-
уметничка
приредба

Ових дана у нашој
жупанији гостује КУД
„Јединство“ из
Бајмока, који ће
приредити две
представе: у Дому
омладине у
Темишвару и у
Градском дому
културе у Бузјашу.

10. септембар 1982.

КУД „Градимир“
из Београда
У организацији

АКУД „Младост“ и
ангажовањем
ДССКР у
Темишвару ће
гостовати, између
14. и 16. септембра,
КУД „Градимир“ из
Београда.
30. новембар 1990.

Штинца у
Југославији

Прошле седмице
темишварски
прволигаш Штинца
гостовао је у
суседној Југославији
где је одиграо два
пријатељска сусрета.
У првом је победио
домаћи Пожаревац
са 5-1, а у другом
Пролетер са 4-3.

11. март 1958.

Румуни пети на алко-листи

ВРЕМЕПЛОВ

Тешко без руског гаса

Паша сахрањен у
Темишвару

Једног од значајнијих
војсковођа некадашњег
Отоманског царства, Сејди
Ахмед пашу, освајача више
тврђава у овом делу
земље, је смрт затекла у
Темишвару. Археолози који
врше ископавања у
историјској зони града,
тврде да је паша и
сахрањен у џамији
подигнутој у његову част, а
која се налази негде између
Трга ослобођења и улице Марашешт. На жалост, пројекат за
рехабилитацију зоне не предвиђа и ископавања у периметру где
се претпоставља да се остаци џамије налазе, те постоји
могућност да ово поглавље историје Темишвара остане
закопано заувек.

Иако је последњих година
зависност од гаса из Русије
опала, без њега се живот у
Румунији не може замислити.
Енергетска независност
Румуније је само илузија,
модерна бајка без хепиенда.
Толико хваљени пројекат
Набуко је одавно пропао, а
иста судбина чека и остале,
ако их још увек има. И то све у

Желећи да скрене пажњу на
претерано конзумирање
алкохолних пића, Светска
здравствена организација је
сачинила топ листу земаља
које у томе предњаче. У
рапорту су унети подаци из 194
државе, а главни критеријум је
био потрошња чистог алкохола
по глави становника. Прва на
алколисти је Белорусија са 17,5
литара, Република Молдавија је
друга са 16,8, Литванија трећа
са 15,4, Русија четврта са 15,1

а Румунија пета са 14,4. Од
шестог до десетог места
следе: Украјина (13,9), Андора
(13,8), Мађарска (13,3),
Република Чешка и Словачка
(13) и Португал (12,9).
Интересантно је приметити да
су главни љубитељи капљице
„смештени“ баш у овом делу
света, где је живот изузетно
несигуран, и где сваки нови
дан са собом доноси сијасет
проблема.

контексту сталног
погоршавања односа са
Руском Федерацијом, на чију
штету није тешко закључити.
Да би се додворили западним
лидерима, румунски квази-
политичари гурају земљу у
пропаст. Ако се ствари ускоро
не побољшају, могуће је да
крајем године уместо руског
гаса осетимо руску зиму.
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Горан ПАНИЋ,
генерални директор Kомпаније „Смитфилд фарме“

„ТАМБУРА ЈЕ ДУШИ ЛЕК“
• Човек треба да искористи сваку прилику која му се пружа • Људи нису

никад спремни да „уђу у хладну воду“, али се навикну када се нађу у њој –
тако је и у животу • Што се тиче „Златне сузе“, највећа жеља ми је да за

неколико година наступимо на једном од већих фестивала у Србији •

Лична карта:

Датум и место рођења:
15. jун 1980, Темишвар
Образовање:
Српска гимназија „Доситеј
Обрадовић“ 1998. и Ветеринарски
факултет у Темишвару 2004.
Брачно стање:
ожењен Анђеликом, има петогодишњу
ћерку Катарину
Посао:
генерални директор Компаније
„Смитфилд фарме“

• Иако сте врло млад човек, обављате
одговорну функцију генералног директора
једне међународне компаније. О чему се
тачније ради?

Ради се о Kорпорацији „Смитфилд фарме“
у Румунији, која се бави одгајањем свиња и
производњом сточне хране. Практично, ја сам
одговоран за квалитетни одгој свиња које
шаљемо у кланицу. Ми, уједно, производимо
храну, узгајамо прасиће и товимо свиње.
Након тога посао преузима „Агроалим“, који
се бави дистрибуцијом меса.

• Од када радите за ову фирму?
Ја сам, по струци, ветеринар, а запослио

сам се на фарми 2005. године, након
факултета. Од 2007. постао сам одговоран за
надгледање здравственог стања свиња, да би,
три године касније, прешао са ветерине на
производњу. Прошлог лета преузео сам
функцију генералног директора. У фирми сам
практично кренуо од нуле, а у почетку сам
обављао функцију техничара. Тако се 60-их и
70-их година радило у бившем „Комтиму“.
Гледало се на то да човек прође „пешице“
све фазе посла не би ли стекао искуства и

научио шта и како треба да ради. То је
добар систем јер најспособнији људи могу
радом и залагањем да стигну до врха
пирамиде.

• Ко су власници фирме?
Власници су, до прошле године, били

Американци, али нас је сада преузела једна
кинеска корпорација.

• Како изгледа један Ваш радни дан?
Ја сам радио као техничар и много сам

времена провео на фарми. То чиним и данас,
покушавајући да бар два или три пута
недељно обиђем све фарме које имам у
надлежности. То радим ујутру, а послеподне
проводим у разговору са колегама. Имам
десет менаџера којима морам да будем
стално на располагању. То је врло важан
детаљ тимског рада. Директор не може да
уради ништа без солидног тима, а до његовог
је умећа да га састави и пусти у погон.

• Колико фарми имате у надлежности?
Све наше фарме налазе се у жупанијама
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Тимиш, Арад, Бихор и Караш Северин, а има
их 48.

• У последње време врло често се
говори да свињско месо није
препоручљиво за здравље. Како бисте то
прокоментарисали?

Ја сматрам да ниједно месо није штетно
ако се користи у умереним количинама.
Наравно, свако претеривање је лоше, али то
се не односи само на свињско месо. Због
епидемиолошког статуса Румуније, нико из
наше фирме не сме да гаји кући свиње, па
ни моји родитељи. Ми купујемо сваке године
месо из предузећа које предводим и врло смо
задовољни јер правимо исте традиционалне
производе као и пре. Све што се ради на
нашим фармама, у складу је са
најсавременијом технологијом и европским
стандардима, који су доста строги. Сем тога,
постоје и врло честе контроле које не
дозвољавају ником да ради својеглаво.

• Имате ли и робу за извоз?
Да, наши производи сматрају се врло

квалитетним и тражени су у иностранству. Ми
се не бавимо прерадом, већ само продајом
меса. Шта касније раде са месом они који га
купе, то је већ њихов проблем.

• Колико запослених имате у Румунији?
Засад имамо 1.070 запослених. Месо се

увек тражи и могу рећи да смо у сталном
развоју. Ја сам оптимиста и сматрам да
идемо у добром смеру.

• Колико времена имате за Вашу другу
љубав – музику?

Нажалост, не колико бих желео. Почео сам
да свирам у гимназији, под упутством
Миленка Лукина Чанаца, од којег сам пуно
тога научио. Свирао сам контрабас до краја
факултета, а онда сам се запослио и имао
све мање времена за своју страст. Пре две
године вратио сам се у Дињаш, село где сам
одрастао, јер ми је то била животна жеља.
Сваког дана путујем на посао колима, али
много ми је лепше да живим на селу него у
граду. Поново сам се нашао са старим
друштвом, па смо тако дошли на идеју да
оформимо тамбурашки оркестар. Било ми је
доста свега и решио сам да морам да
урадим нешто и за своју душу. Човек треба
да има и издувни вентил, а тамбурашка
музика јесте моја велика љубав.

У почетку сам био скептичан, имајући у
виду да смо кренули од нуле, али ме је
ентузијазам окупљених чланова охрабрио.
Предраг Остојин и ја проучили смо овај
феномен и видели како треба да се ради.
Отишли смо у Србију, купили инструменте и
прихватили се посла. Сем нашег хобија,
жеља нам је била да мало оживимо и
Дињаш, село које је скроз замрло у

последњих 15 година. Циљ нам је био да се
име нашег села појави бар једном месечно у
„Нашој речи“.

• Где сте наступали до сада?
Оркестар „Златна суза“, пошто се тако

зове, почео је да наступа у новембру 2012.
На првој представи појавили смо се уз
играчку групу коју предводи Жељко Тодоров.
Позитивна реакција публике нас је додатно
мотивисала, тако да смо почели да се
ангажујемо што више око нашег пројекта.
Свирали смо у Решици, Карађорђеву, Шагу, а
3. маја наступили смо и у Станчеву. Имамо
неких идеја које се тичу сарадње са другим
друштвима, а желимо да и у Дињашу
организујемо једну традиционалну приредбу,
највероватније у септембру. Напоменуо бих
још и то да ће „Златна суза“ бити
овогодишњи кум на црквеној слави (22. маја),
где ћемо такође имати један мали наступ.
Доста нам помаже и професор Јоца Бугарски,
који нам је написао неке партитуре, тако да
свирамо прописно или „швапски“, што би се
рекло.

• Шта бисте желели да Вам се деси у
блиској будућности?

Сматрам да сам професионално испуњен
човек и не желим ништа, сем да одржим
тренутни ниво, да не изневерим указано
поверење. Ипак, највише жалим што немам
више слободног времена да се посветим
породици, јер ми је она најважнија. Волим и
када ми лети дођу пријатељи на роштиљ,
када засвирамо и запевамо уз тамбуре. Што
се тиче „Златне сузе“,
највећа жеља ми је да
за неколико година
наступимо на једном
од већих фестивала
у Србији. Проблем
је што код нас у
Румунији скоро
нико више не
свира праву
тамбурашку
музику.
Убацују се
хармонике,
виолине,
не
постоји
више
онај
стари,
аутентични
звук. А ми баш
то хоћемо да
сачувамо.

Горан
Мракић
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Треће издање Етно
фестивала предшколских
установа „Играј коло
наоколо“ одржало се у
суботу, 10. маја 2014.
године, у свечаној сали
Филхармоније (Капитол) у
Темишвару.

Дечије забавиште бр. 9
„Карла Пелц“, из
темишварског  кварта
Мехала, у сарадњи са
Савезом Срба у Румунији и
Црквеном општином
Темишвар – Мехала били  су
организатори овогодишњег
трећег окупљања  најмлађих
фолклораша, полазника
предшколских установа из
Ирига и Каћа – Србија,
општине Пожежена,
Мачевића, Соколовца,
Ченеја, Ђирока и Темишвара.

Концертна дворана
темишварске Филхармоније
била је препуна као кошница
раздраганих малишана
обучених у народне ношње.
Лепоту српских народних
обичаја, српских кола и
изворне српске песме
показали су наши весели
малишани.

Пре почетка културно-
уметничке манифестације, водитељ
програма Марко Аџић поздравио је
председника Савеза Срба у Румунији,
Огњана Крстића, председника Удружења
васпитача Војводине, Радмилу Петровић,

ИГРАЈ КОЛО НАОКОЛО

Славомира Гвозденовића, нашег посланика у
Парламенту Румуније, учеснике и публику, и
позвао на сцену да му се придруже госпођу
Радмилу Петровић и господина  Огњана
Крстића, који су се исто поздравним речима

Забавиште бр. 9 „Карла Пелц“, Темишвар

Забавиште бр. 9 „Карла Пелц“, Темишвар

Дечија установа Ириг, Србија

Концертна дворана темишварске Филхармоније била је препуна као кошница
раздраганих малишана обучених у народне ношње. Лепоту српских народних

обичаја, српских кола и изворне српске песме показали су наши весели
малишани.
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обратили присутнима,
пожелевши пуно успеха свим
учесницима.

Фестивал су отворили
домаћини, малишани српског
одсека при Забавишту бр. 9
„Карла Пелц“, са
„Банаћанским колом“ у
кореографији њихових
васпитачица Војиславе
Ројков и Славице Драгић, а
њихове колеге, са румунског
одсека, представили су се
народном игром „Калушари“.

Гости из Србије, деца из
иришке Дечије установе
„Дечија радост“ одиграли су
пред темишварском
публиком  одломак из
представе „Чика Нића пудар“
под упутством  васпитачица
Јелене Видановић и Мире
Миловановић. А лепоту
српске народне песме и игре
из Србије, у кореографији
Маје Бардак, дочарали су
клинци КУД-а „Свети Сава“
из Каћа.

Наши малишани из
клисурских забавишта
општине Пожежена одиграли
су народну игру „Стара
Влајна“ под упутством
васпитачица Мериме
Милановић, Јадранке
Милосављевић, Адријане
Андронаке и Браниславке
Симоновић.

Мали Мачевћани су на
сцени темишварске сале
Капитол отпевали песму
„Дивна, Дивна“ и одиграли
“Игре из Србије“ под будним
оком васпитачице Рамоне
Мареш.

Соколовчани су
представили сплет народних
српских игара из Пољадије у

КУД “Свети Сава” Каћ, Србија

Забавиште, Пожежена

Забавиште, Мачевић

Забавиште, Соколовац
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кореографији васпитачица
Данијеле Богичевић и Софије
Остојић.

Деца из Ђирока
представила су се
кореографијом „Жок де
пуста“ кореографа Јонела
Шипоша и под упутством
васпитачица Софије Уцика,
Михајеле Манзур и Ленуце
Тертећ.

Ученици нултог разреда
Српске гимназије „Доситеј
Обрадовић“ су под
упутством учитељице Маре
Малимарков извели „Мало
банаћанско коло“.

Најмлађи Ченејци су се
присутној публици
представили народном игром
„Сено-слама“ под упутством
васпитачице Љиљане
Милован.

Мале „Бубамаре“ из
Забавишта бр. 14  под
руководством својих
васпитачица, Драгане Петков
и Јелене Аћимов, ухватили
су се за руке и одиграли
народну игру „Играм коло
наоколо“.

На крају представе, у име
организатора, наше најмлађе
уметнике-аматере, њихове
упућиваче, као и присутну
публику у сали Филхармоније
поздравила је госпођа Нели
Прва, директорка мехалског
забавишта „Карла Пелц“,
речима: „Хвала свим
учесницима који су данас
били са нама, а нарочито
деци. Да не заборавимо да
су и велики људи своје
крупне и важне кораке
направили још као деца“.

Горан Гога Пантин

Забавиште, Ђирок

 “Доситеј Обрадовић”, Темишвар

Забавиште, Ченеј

Забавиште Јозефин, Темишвар
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Фасада Владичанског двора једна je од
најлепших темишварских зграда и донедавно
је била у процесу обнове.

Радови који су започели у септембру
2011. коначно су завршени. Имајући у виду
да се ради о врло захтевном подухвату,
било је потребно више
времена да се посао
приведе крају. Укупни
трошкови намењени
обнови износе око
620.000 леја, од чега је
175.000 платила
Темишварска епархија.

„Општина града
подржала је ову
иницијативу из два
разлога. Као прво, ми
подједнако помажемо
свим верским
заједницама, а као друго
– ради се о једном
прелепом,
монументалном здању.
Од велике користи  нам
је био и уговор о партнерству са Фабриком
пива „Урсус“, која је уплатила 500.000
долара за обнову разних зграда у
Темишвару. Заузврат, ми јој уступамо
простор у близини стадиона поводом
Фестивала пива. Уговор је био потписан у
време бивше администрације, али
настављамо и сада добру сарадњу“, изјавио

DOGA\AJ

РЕНОВИРАНА ФАСАДА ВЛАДИЧАНСКОГ ДВОРА
је градоначелник Николаје Робу, који је
присуствовао инаугурацији у среду, 7. маја.

Од тих пара, око 200.000 долара било је
намењено реновирању фасаде Владичанског
двора, саграђеног 1744. године у барокном
стилу. Садашњи изглед јесте, у великој

мери, дело мађарског
архитекте Ласла Секеја,
који га је пројектовао
1904.

„Ово је један врло
захтеван подухват. Могу
се приметити многи
јединствени украсни
детаљи. Радило се врло
пажљиво, зато је и
трајало мало дуже.
Морају се поштовати
извесне норме. Хоћемо
да цело здање поприми
европски изглед, зато
смо одлучни да га
реновирамо у целини“,
рекао је викар Маринко
Марков.

Тренутно се изводе радови на северној
страни двора, а трошкове покрива
Темишварска епархија. Општина града ће
помоћи Српској цркви и при реновирању
дела зграде који гледа на Улицу Георге
Лазар.

Горан Мракић
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Прошле смо године обележили два лепа
јубилеја Јована Дучића, принца српске
поезије, првог амбасадора Југославије у
Букурешту, почасног члана Друштва
румунских писаца.

То је био повод да 7. маја у Амбасади
Републике Србије у Букурешту приредимо
изузетно књижевно вече. У сарадњи са
амбасадом Републике Србије и МО ССР
Букурешт,  са
букурешком
Србистиком и са
Лигом румунско-
српског
пријатељства, у
контексту српско-
румунских
књижевних односа,
представили смо
двадесетак књига
које те везе
потврђују. Наиме,
представљени су
значајни преводи
из српске и
румунске
књижевности, од есејистике до
белетристике. У присуству амбасадора
бивших југословенских република, којима се
придружио и Бранко Бранковић, амбасадор
Србије, писаца, универзитетских професора,
студената, штампе и румунске телевизије,
скуп је  у име Амбасаде поздравио Горан
Гвозденовић, сенатор Бен-Они Ардељан, а у
име Савеза Срба Бора Велимировић.
Академик Д.Р. Попеску је са посебним
поштовањем говорио  о великим српским
писцима, од Косова до Миодрага Павловића
и Љубомира Симовића. Вреди посебно
подвући речи једног од највећих живих
румунских писаца о Миодрагу Павловићу:
«По мом дубоком убеђењу овај велики
песник требало је да до сада добије
Нобелову награду».

Свакако, посебно место су заузеле
«Плаве легенде» Јована Дучића које је у
новом (свом) преводу приредио Стеван
Бугарски. О важности и квалитету овог
подухвата сви су се говорници сложили,
цитирајући и биране речи којима је
универзитетски  професор Драган
Стојановић о књизи писао. Студенти

СРПСКО-РУМУНСКИ КЊИЖЕВНИ
ОДНОСИ: ЈОВАНОМ ДУЧИЋЕМ

Србистике, а било их је двадесетак,
рецитовали су поезију Јована Дучића на
српском и румунском језику .

Универзитетски професор Разван Вонку,
велики пријатељ Срба, говорио је о Дучићу
упоредивши га са Лучијаном Благом и
Октавијаном Гогом. Говорник је истакао
квалитет превода  «Плавих легенди», као и
о преводу књиге «У регистру есеја. Осам

деценија румунске
есејистике», које за
новосадски
Прометеј урадио
Драган Стојановић
и «Знакова поред
пута» Иве Андрића
које је такође
превео Д.
Стојановић. У
истом контексту је
било речи и о
роману Д.Р.
Попескуа
«Анастасијин жалан
беше ход», који су
превели покојна

Војислава Стојановић и Адам Пуслојић. Било
је још речи и о другим значајним преводима
из српске и румунске књижевности, о
значајним антологијама које су се појавиле у
Србији и Румунији и о преводима још
десетак српских и румунских књига.

То је можда најлепше илустровао Разван
Вонку који је подвукао како «Румунија
потроши грдне паре да би објавила 1-2
књиге у Шпанији или Француској, а да се у
Румунији у исто време без иједне уложене
државне паре објави током године неколико
десетина српских наслова. Претпостављам
да је исто и у Србији, па сад извуцимо
закључак шта нас све, колико и како
повезује». У истом контексту је на крају
говорио Љубомир Степанов који је приредио
мању изложбу о издаваштву Срба у
Румунији и који је закључио једно од наших
најлепших књижевних представљања у
Букурешту речима које илуструју нашу
издавачку активност, једну од најбогатијих
међу националним мањинама у нашој
земљи, али и у српском расејању.

С. Гвозденовић
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KULTURA

ЈУБИЛЕЈ „МАТИЦЕ СРПСКЕ“
У недељу, 11. маја,  обележено је на

достојанствен начин 150 година од
пресељења Матице српске из Пеште у Нови
Сад.

Председник Матице српске Драган Станић
рекао је да је јубилеј важан за српску
културу, Нови Сад, Војводину и целу Србију
и да ће обележавање 150 година од
пресељења Матице српске из Пеште у Нови
Сад, под називом „Век и по Матице српске
у Српској Атини“, имати четири сегмента и
трајаће током целе године. Централни део
прославе јубилеја била је Свечана академија
у Српском народном позоришту 11. маја,
односно на дан прве седнице Матице
српске након пресељења.

Изложба артефаката из пештанског и
новосадског периода Матице српске
организована је у Матици српској и доступна
је публици целе године. Трећи сегмент
обележавања јесте научни скуп о значају
пресељења Матице српске у Нови Сад за
развој националне културе и јачање српског
националног бића у Јужној Угарској, док ће
четврти сегмент обухватити низ
манифестација, промоција књига, предавања

и пратећег програма који ће трајати током
целе године.

Матица српска основана је 1826. године у
Будимпешти. Након 38 година, 1864. године,
ова установа преселила се у Нови Сад, где
се и данас налази.

Свечаној академији поводом 150 година
пресељења Матице српске из Пеште у Нови
Сад која је одржана у Српском народном
позоришту, присуствовали су и представници
Срба у Румунији, односно Стеван Бугарски,
члан Управног одбора Матице српске, Огњан
Крстић, председник Савеза Срба у Румунији
и Славомир Гвозденовић српски посланик у
Румунском парламенту.

Вече у Српском народном позоришту
имало је велику посећеност. Академији су
присуствовали највећи српски званичници,
представници СПЦ, на челу са Његовом
светости патријархом српским Иринејом,
представници политичког врха, књижевници,
глумци, солисти и Војвођански мешовити хор
који је вече закључио песмом Востани
Сербије.

Љубинка Перинац Станков
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IZ AKTIVNOSTI SSR

Редовна  седница  Извршног одбора
Руководећег савета ССР  одржана је у
Темишвару,  прошлог петка, 9.маја 2014,  с
почетком у 16.00 часова.

Били су присутни на седници: Огњан
Крстић, Живица Милојков, Славомир
Гвозденовић, Адријан Мојсеш, Драган
Воштинар, Славољуб Аднађ, као и
Златиборка Марков и Тима Лацић.  Дневни
ред седнице предвидео је: разматрање и
усвајање пристиглих позива за акције за
месец јун  2014. године;  административно-
организационе
проблеме,
анализу
активности „Наше
речи“, и разно.

На почетку
седнице Огњан
Крстић је
обавестио
присутне чланове
ИО РС ССР о
иницијативи
господина Милосава Татарића да поново
оформи Српски државни ансамбл. Ту ће
иницијативу подржати и Савез Срба у
Румунији, а у то име биће састављен и
Меморандум са оквирним захтевом о
функционисању Српског државног ансамбла
под окриљем Тимишког жупанијског савета.

За месец јуни Златиборка Марков,
секретар Савеза, прочитала  је предлог за
две акције: Фестивал „Тамбурица фест“ у
Новом Саду на ком би учествовали ТО
„Батини бећари“ и  Фестивал братимљења у
оквиру Дана села  Свиница. Обе акције је
ИО РС ССР гласањем одобрио.

 Огњан Крстић је обавестио присутне да
је потребна документација за зграду решена,
па је у начелу тражио  гласање трошкова
око финализације куповине седишта ССР у
Старој Молдави, и информисао присутне о
почетку радова у Српском Семартону.
Славољуб Аднађ је присутнима поднео
извештај о стадијуму  радова  СКЦ ССР, а
Огњан Крстић је наговестио могућност
преговарања за  просторије једног целог
спрата  у већ постојећем интернату
Банатског колеџа који ће опремити  за

СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА
РУКОВОДЕЋЕГ САВЕТА ССР

привремене потребе ђака из Српске
гимназије.

На седници су били присутни и Рајко
Корња, директор за медије и Љубинка
Перинац Станков, главни и одговорни
уредник „Наше речи“, који су присутне
обавестили о графичким и садржајним
променама нашег листа.

Челници ССР оценили су позитивно ове
промене и затражили да се поведе рачуна
како о визуелном тако и о садржајном
концепту листа, да се установи графикон за

покривање
теренског рада,
да буде већа
заступљеност
наших места у
листу, да се
укључе месне
организације и у
повећање броја
претплата, а по
могућности и у
дистрибуцију

листа.
Предложено је да „Наша реч“ стигне уз

месне организације и у цркве и школе, али и
по неким кафанама где се Срби окупљају.
Да би се о дистрибуцији донеле одлуке,
директор за медије и главни уредник „Наше
речи“ ће направити анализу ситуације
претплата преко поште, киоска и ситуације
на терену, уз предлоге варијанти за
дистрибуцију листа.

Разматран је и проблем реорганизовања
коректуре и скренута пажња на већу
одговорност уредника за написане текстове.

Разговарано је  и о проблему убацивања
података на сајт Савеза Срба у Румунији,
као и о селекцији фото датотеке.

Под тачком разно, Драган Воштинар
затражио је од челника Савеза да предузму
мере око враћања Савезу  ношњи које СКУД
„Сава Текелија“ из Арада више не користи,
јер не наступају већ неколико година, док
друга активна друштва немају у чему да
наступе.

Следећа седница предвиђена је за
почетак месеца јуна.

Љубинка Перинац Станков



15br. 1264/16.05.2014.

OD PETKA DO PETKA

ЛЕТЊИ СВЕТИ НИКОЛА
Следећег четвртка 22. маја бројна наша

места славе своју храмовну славу.

У Дињашу
Овогодишњи кумови ТО „Златна суза” из

Дињаша очекују ове године госте на
вечерњу у Српској православној цркви у
месту где ће резати славски колач с
почетком у 17 часова.

По обичају  ТО „Златна суза“ под
вођством Горана Панића, уз солисткиње
Јасмину Фењац, Сенаду Стојанов и Камелију
Боже, као и уз оркестар у саставу: професор
Јоца Бугарски, Лаза Весић, Борко Стојанов,
Сорин Стеја, Маријус Кришан, побринуће се
за добро расположење Дињашана и њихових
гостију.

У вечерњим сатима ће у Дињашу бити
организован славски бал. Љ.П.С.

У Мехали
Српска православна црквена општина

Темишвар - Мехала позива све православне
вернике из Темишвара и околине да буду
гости приликом црквене славе – Преноса
моштију Светог Николаја. Славље почиње од
среде свечаним празничним бденијем у 17
часова. Следећег дана, у четвртак, са
почетком у 10 сати одржаће се света
литургија, а резање славског колача у 17
часова. За добро расположење парохијана и
њихових гостију у порти мехалског храма
свираће Тамбурашки оркестар “Шеве” из
Српске Црње, а певаће вокални солиста
Душко Бељин. М.Т.

У Великом Сенпетру
Вечерње са резањем славског колача и

освећење кољива одржаће се у Српском
православном храму у присуству
овогодишњих кумова, организатора
манифестације Сенпетарска ракијада. Са
почетком у 20 часова биће заказана
културно-уметничка приредба у месном Дому
културе, на којој ће наступити: КУД „Свети
Сава“ и Тамбурашко друштво „Батини
бећари“ из Великог Семиклуша, и домаћини
КУД „Плави делија“. После приредбе
уследиће бал и игранка на којој ће свирати
оркестар Берислава Пејића. М.Т.

У Чанаду
Летњи Свети Никола прославиће се и у

Чанаду, када ће се Чанаци и њихови гости
окупити у цркви на вечерњу с почетком у 17
часова. Колач режу овогодишњи кумови –
породица Матеј, а одмах после вечерња у
просторијама МО ССР биће народно весеље
и краћи културно-уметнички програм.
Наступиће оркестар малих тамбураша,
односно чанадски подмладак са којима ради
Марко Бугарин. Деца су спремила и народне
игре, под упутством Оане Ердељ. За
народно весеље побринуће се оркестар
„Гера“ из Кикинде. Љ.П.С.

SPEAKING CONTEST 2014.
На Западном универзитету у Темишвару

одржан је 10. маја конкурс енглеског језика
SPEAKING CONTEST 2014.

Догађај је окупио бројне учеснике из
темишварских гимназија, као и двадесетак
ђака из вршачких школа. Српска гимназија
„Доситеј Обрадовић“ није имала учеснике
међу ђацима, али је као професор на
такмичењу била Ђурђевка Радука. Како
сазнајемо од Ђурђевке Радуке, професорке
енглеског у нашој гимназији, ђаци из Србије
су се показали као врсни зналци енглеског
језика и покупили бројне награде.

Имајући у виду сарадњу Српске гимназије
„Доситеј Обрадовић“ и вршачких гимназија,
можемо се само понадати да ће пример
Вршчана следити и наши ђаци. Љ.П.С.

КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРУ ПРИ
САВЕТУ НАЦИОНАЛНИХ
МАЊИНА У БУКУРЕШТУ

Прошле суботе, 10. маја, у Букурешту, у
Парку Херастрау, у оквиру ОНГ-Феста
одржана је и Комисија за културу при Савету
националних мањина на којој је разматран
план наредне активности.

Седници је присуствовао Стева Лепојев
секретар МО ССР, а уједно су радовима
седнице присуствовали и потпредседник
ССР Никола Курић и Милка Балач из
Свинице.

Представници мањина на овом састанку
замољени су да пренесу председницима
својих организација заказивање једног
састанка на ком би се одлучила будућа
размена сарадње са земљама матицама
националних мањина из Румуније. Љ.П.С.
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КУД „ДУНАВ“ СВИНИЦА
НА ONG ФЕСТИВАЛУ

GOSTOVAWA

На позив Департмана за међуетничке
односе и Савеза Срба у Румунији, чланови
КУД „Дунав“ из Свинице гостовали су крајем
прошле седмице на овогодишњем издању
ONGFest-а у Букурешту. У суботу, 10. маја, у
поподневним часовима КУД „Дунав“ из
Свинице наступило је у оквиру фестивала у
Парку Херастрау. Никола Курић, кнез
Општине Свиница и потпредседник Савеза
Срба у Румунији, пратио је чланове друштва,
који су наступили на отвореној сцени једног
од најлепших паркова главног града, где су
извели две кореографије сачињене од
српских народних игара: Шопске игре и игре
из околине Беле Паланке, под упутством
уметничког руководиоца и кореографа Милке
Балач. ONGFest трајао је три дана, у
периоду од 8. до 10. маја, и привукао је
велики број љубитеља фолклора и народних
традиција. Певали су и играли на истој
сцени представници неколико националних
мањина које живе у Румунији: Грци, Албанци,

Немци, Хрвати, Италијани, Украјинци, Руси
Липовљани и Срби. Талентоване девојке и
младићи, чланови КУД „Дунав“ из Свинице,
имали су запажен двадесетоминутни наступ,
на крају којег су добили заслужене аплаузе
присутне букурешке публике коју је очарала
српска песма и игра. Треба истаћи да су и
овога пута Свиничани успели да на најлепши
начин представе нашу српску заједницу, која
живи на обалама Дунава у жупанији
Мехединц. Међу посетиоцима фестивала био
је и велики број Срба пореклом из Дунавске
клисуре, који живе и раде у главном граду
Румуније. Манифестацији је присуствовао и
Борислав Велимировић, потпредседник ССР
и председник МО ССР Букурешт, који је за
представнике и чланове КУД „Дунав“ из
Свинице организовао обилазак и посету
најзнаменитијим и најпознатијим атракцијама
румунске престонице и тако им учинио
пријатнији дводневни боравак.

Миодраг Тодоров
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Сабор фолклорних ансамбала „Златни опанак
– Ваљево“, је такмичење културно-уметничких
друштава и удружења које се одржава од 2004.
године, на којем сваке године учествују
десетине друштава из Србије и иностранства.
Улицама града Ваљева организује се дефиле
свих учесника фестивала у народним ношњама
у пратњи музике и са заједничким наступом на
Главном градском тргу, а завршава се испред
споменика подигнутог у част једном од највећих
српских војсковођа Живојину Мишићу. Сваке
године после већања стручног фестивалског
жирија победницима се додељује Златни
опанак. Организатори овог фестивала су од
2007. године одлучили да покрену Сабор
дечијих фолклорних ансамбала „Мали златни
опанак“. У категорији дечијих ансамбала се
додељује награда у три категорије: јуниори,
лептири и бумбари. Чланови подмлатка КУД
„Плави делија“ из Великог Сенпетра
учествовали су прошле недеље, 11. маја, на

ФЕСТИВАЛ „МАЛИ ЗЛАТНИ
ОПАНАК“

овогодишњем Фестивалу „Мали златни опанак“ –
категорија јуниори. Са девојчицама и дечацима
из Великог Сенпетра били су уметнички
руководилац друштва, Радован Јованов и
организатор и члан МО ССР Борко Јоргован.
Наступ „Плавих делија“ у такмичарском делу
програма одржао се у поподневним часовима у
препуној сали Центра за културу. Сенпетарци су
извели кореографију народних српских игара из
Баната „Зелен багрем удара“ Милорада Лонића,
а за време наступа пратио их је Тамбурашки
оркестар „Батини бећари“ из Великог
Семиклуша, којим је руководио Марко Бугарин.
Подмладак КУД „Плави делија“ из Великог
Сенпетра, којег сачињавају девојке и младићи
узраста од 14 до 16 година, имао је запажен
наступ у конкуренцији од преко четрдесет
друштава и пласирао се на пето место, што је
велики успех и подстрек за све чланове
друштва, пошто им је ово било прво велико
такмичење.            Миодраг Тодоров
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„Данас је дан Васкрсења, озаримо се
торжеством!” кличе црквени песник и додаје:
„Загрлимо једни друге, рецимо браћо и онима
који нас мрзе и свима све опростимо
Васкрсењем!” Нека из наших грла, а пре тога
из наших срца, потече песма и слављење
Христа који нас прослави. Свепобедним и
сверадосним поздравом Христос васкрсе! још
једанпут поздрављамо све вас, драга децо
светосавска у отаџбини
и у расејању широм
света. Васкрс је празник
свеправославног
јединства и
свехришћанског
заједништва. У име
Христа Васкрслога
позивамо вас на
јединство и слогу у
Цркви Његовој. Ко није у
јединству са Црквом коју
Он стече крвљу Својом,
није ни са Њим, Христом
Господом. Без Христа
нема Цркве, а ни Црква
никада није без Христа.
Зато ван Цркве нема
спасења. Ван Цркве је
усамљени, „аутономни”,
бездомни човек са
својом непослушношћу
Богу и Цркви, са својим
егоизмом и противљењем Духу Светоме,
попут Адама изгнаног из раја. Такве људе Сам
Господ назива вратима пакла који неће
надвладати Цркву Божју.

Посебно поздрављамо нашу страдалну
браћу и сестре на Косову и Метохији који,
иако у оковима неслободе,
обесправљености и дискриминације, данас
са нама славе победу Добра над злом,
Живота над смрћу, Христа Васкрслога над
демонским силама таме.

Са истом љубављу у Васкрслом Христу
Господу и топлим молитвама данас
поздрављамо и сву нашу браћу и сестре у
Далмацији и Лици, на Кордуну, у Банији,
Славонији и Барањи.

Са Христос васкрсе! Поздрављамо
такође сву нашу браћу и сестре у Републици
Српској, Федерацији Босне и Херцеговине,
Црној Гори, Словенији и бившој

Српска Православна Црква својој духовној
деци о ВАСКРСУ 2014. године (3)

Југословенској Републици Македонији,
нарочито ове последње који, на челу са
својим неправедно утамниченим
Архиепископом, страдају за јединство Цркве
и за чистоту вере православне.

Посебно се данас молимо Победитељу
греха, смрти и људске неправде за нашу у
Христу Господу браћу и сестре на Блиском
Истоку, Босни и Херцеговини и у Украјини,

са жељом и молитвом
да светлост Христова
Васкрсења разагна
таму греха која се
надвила над Украјином,
и да просветли ум и
душу сејачима мржње
према светом
Православљу и према
руском православном
народу.

Нека Васкрсли
Христос Господ покида
окове неправде,
безакоња и
лицемерства којима
синови безакоња
оковаше Архиепископа
охридског и
Митрополита скопског
Јована, кога преко нас
поздравља читава
православна васељена

и читав правдољубиви свет.
Молећи се Васкрслом Христу Господу да

вас љубав Божја увек и непрестано
испуњава, још једанпут вас срдачно
поздрављамо поздравом важнијим од сваког
другог поздрава:

Христос васкрсе!
Дано у Патријаршији српској у Београду, о

Васкрсу 2014.

Ваши молитвеници пред Васкрслим
Христом:

Архиепископ пећки, Митрополит
београдско-карловачки

и Патријарх српски ИРИНЕЈ
и Епископ будимски и темишварски

ЛУКИЈАН са свим архијерејима Српске
Православне Цркве
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ТРАЖИ СЕ ДЛАКА У ЈАЈЕТУ

Србољуб
Мишковић

Пише:

По свим приликама за „превласт“ у Европском парламенту боре
се две струје, народњачка и социјалистичка. За сада се не може

рећи која ће победити

Није ми познато да у једној држави
чланици Европске уније, са парламентарним
и председничким политичким системом,
постоји у овом тренутку толика мржња и
ратоборно стање као у нашој земљи.
Односи двеју палата, Котрочењ и Викторија,
су на најнижем политичком, па и моралном,
нивоу од 1990. године. Никакви покушаји да
се односи између ове две највише и
најзначајније државне установе побољшају
за добробит земље и њених грађана до
сада нису уродили плодом. Штавише, из
дана у дан се погоршавају и нико не може
„докучити“ куда све воде ови душмански
ставови.

Стање је сасвим напето и несхватљиво
бар за стране посматраче наше политичке
сцене. А све је почело да поприма
„свемирске“ размере у тренутку када је дат
старт предизборне кампање за
европарламентарне изборе. Јасно је да
постоје два табора. Један предвођен
премијером Виктором Понтом, а други
председником државе Трајаном Васескуом.
Сваки од њих тежи да, заједно са својом
армијом следбеника, привуче што већи број
гласача у недељу 25. маја, када се
одржавају европарламентарни избори у свих
28 држава чланица ЕУ. Искрено говорећи,
можда и није толико битно колико ће
европарламентараца имати ПСД или ПДЛ,
УНПР или Партија „Народни покрет“, али је
битно за сваку странку који ће проценат
присталица освојити на изборима. А све то
у перспективи председничких избора у
новембру. Председничка фотеља је главна
мета. То је јасно.

Будући да европарламентарни избори
нису налик локалним или парламентарним,
кандидати за Брисел не могу на зборовима
и митинзима обећати грађанима нове путеве
или болнице, нова радна места или веће
плате. То могу тек за две године. Улога
будућих европарламентараца (њих 32 из
наше земље) јесте да се прикључе
политичком блоку у Европском парламенту у
чијем је саставу партија или странка којој
дотичан парламентарац припада.

По свим приликама за „превласт“ у
Европском парламенту боре се две струје,

народњачка и социјалистичка. За сада се не
може рећи која ће победити. Колико ће од
резултата избора зависити и будући раст
наше привреде, рецимо, можемо само да
нагађамо, а неће зависити, у то сам убеђен,
од учинка наших европарламентараца, као
ни у минулим сазивима. На политичком
пољу још нисмо дорасли да „се носимо“ са
државама које диктирају политику ЕУ, као
што су Немачка, Велика Британија,
Француска па чак и Холандија или Аустрија.
Тешко је, можда и немогуће, да наши
европарламентарци, уз најбоље намере,
наметну неке пројекте у интересу Румуније
ако ти пројекти, бар делимично, нису и у
интересу неке велесиле.

И мимо тога битка за Европски парламент
је достигла неслућене размере у нашој
земљи. Председник државе, иако по Уставу
нема право да се лично укључи у
предизборну кампању и „навија“ за једну или
другу странку, то чини сваког дана и сваког
часа. Тражи се длака у јајету сваком ривалу
на политичком рингу. Свака грешка
противника, од данас или јуче, треба бити
искоришћења до максимума. Сваког дана,
посредством средстава јавног информисања,
а ту предњачи телевизија, сазнајемо колико
је прљавих работа чињено свих минулих
година од стране политичара који су нам
„кројили судбину“ од децембарске
револуције до данас. Можда и није све тако
црно, прљаво и ружно али где има дима има
и ватре. Корупција, непотизам, лични
материјални интереси у редовима
политичара звучних имена и презимена су,
сазнајемо, нешто сасвим природно и
нормално. Помињу се тешке речи и доносе
тешке осуде: мафијашке организације,
криминалне банде, фашистички ставови,
пљачке и отимачине... А још нису све длаке
пронађене у јајима живинских комбината
широм земље.

Како ће наши грађани поступити на
изборима 25. маја, ако буду отишли на
биралишта, зависи и од тога чију ће „истину“
“прогутати”. Једно је сигурно. Погрешиће у
избору као и свих минулих година. То нам
не гине.
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Представници Српске гимназије „Доситеј
Обрадовић“ гостовали су на трећем издању
манифестације „Европско село“ у
Зрењанину, на позив Основне школе „Ђура
Јакшић“ из места. Позиву су се одазвали
ученици четвртог разреда, предвођени
учитељицом Вером Жупунски, припремивши
за тај повод кратак уметнички програм.
Доситејевци који су се прикључили
несвакидашњој манифестацији под називом
“Европско село” су: Дара Лацић, Маја Попов
Стојшић, Марија Радука, Ивана Тодоровић,
Лука Стојков, Дамјан Барзу и Ален Грубачки.

Пошто је свака школа са територије
Општине Зрењанин представљала по једну
државу, чланицу Европске уније, нашим
домаћинима из зрењанинског кварта
Граднулица припала је част да представе
Италију. Из тог разлога поред гостију из
Темишвара, гост им је био господин Паоло
Батинели, аташе за науку Амбасаде
Републике Италије у Србији.

Наши су ђаци под упутством учитељице
Вере Жупунски, на заједничкој приредби са
домаћинима, у Свечаној сали ОШ „Ђура
Јакшић“ извели колаж српских песама из
Баната и одиграли „Мађарац“.

У оквиру ове манифестације
градоначелник Зрењанина Иван Бошњак је
приредио пријем којем су присуствовали

ЕВРОПА У ЗРЕЊАНИНУ
представници страних дипломатских
представништава и дипломатских мисија
чланица Европске уније, па је “Европско
село” заиста попримило интернационални
дух и карактер. Гости Зрењанина тог дана
били су председник Савеза Срба у
Румунији, Огњан Крстић, и директор Српске
гимназије „Доситеј Обрадовић“ у Темишвару,
Јадран Кланица. Градоначелник је
дипломатске представнике и госте примио у
Плавом салону Градске куће, а потом је у
Градској башти уприличен коктел ком су
присуствовали и директори основних школа,
учесница у манифестацији. Пријему су
присуствовали и наши четврторазредаши,
који су за присутне у Градској башти
приредили кратку приредбу.

Организацију овог догађаја иницирало је
Наставничко веће Основне школе „Младост”
из Томашевца, а подржали су је Локална
самоуправа града Зрењанина, стране
амбасаде земаља Европске уније и
Делегација Европске уније у Србији.

Промовишући различите културе и
традицију „Старог континента”, ђаци могу да
представе своје умеће и достигнућа, да
остваре контакте и размену са школама из
других земаља.

Горан Гога Пантин
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Поводом недавне посете нашег посланика
Славомира Гвозденовића Варјашу,
искористили смо прилику да обиђемо и
месну Основну школу, где смо се састали са

наставним особљем и ђацима, који
је био и прави разлог обиласка.

У Варјашу српски језик учи се на
допунским часовима са учитељицом
Горданом Петров. Свега осамнаест
ђака, од припремног до осмог
разреда, уче факултативно српски
језик два пута недељно. Мало је то
за један Варјаш, у коме немамо ни
српског забавишта, а скоро десет
година не ради више ни српска
секција у школи. Учитељица
Гордана Петров похвално је
говорила о својим бившим и
садашњим ученицима. Поносна је на
њих јер су веома активни и постижу добре
резултате на редовној настави, али и на
разноврсним ваншколским активностима,
које се организују на локалном, регионалном
и жупанијском плану.

Још смо за наше читаоце сазнали да су
мали Варјашани припремили леп културно-
уметнички програм приликом прославе 8.
Марта и приликом прославе Светог Саве.

Горан Гога
Пантин

Пише:

ВАРЈАШ ЧУВА ШТО ЈЕ НАШЕ
У Варјашу српски језик учи се на допунским часовима са учитељицом

Горданом Петров. Свега осамнаест ђака, од припремног до осмог
разреда, уче факултативно српски језик два пута недељно. Мало је то
за један Варјаш, у коме немамо ни српског забавишта, а скоро десет

година не ради више ни српска секција у школи

Лепоту наших српских народних обичаја,
народних српских кола, фолклора и изворне
српске песме показали су и на трећем
издању Сабора дечијег фолклора и обичаја

„Венац“, на интеретничким
сусретима и на многобројним
манифестацијама, како локалног,
тако и жупанијског карактера.
Културно-уметничко друштво
Основне школе у Варјашу
активно ради пуних осам година
под упутством професорке Наде
Ћирић, која не штеди труда да
им на свакој проби помогне да
савладају нове кореографије.
„Велику помоћ и подршку имамо
од управе школе и од родитеља,
а овим путем посебно бих
захвалила госпођи Милици
Пљоскар, која није заборавила

своје најмлађе Варјашане, тако што им је
омогућила да сашију нове српске
банаћанске ношње“, истакла је госпођа
Нада.

Реално гледано, знамо да ситуација није
ружичаста и да нас је све мање, али чак и
тако треба опстати и сачувати мало онога
што имамо.

Горан Гога Пантин
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ЦРЊАНСКИ ИЗ ТЕМИШВАРА –
У БЕОГРАДУ

У организацији уметничке групе „Арте“ у
понедељак, 19. маја, Марко Аџић ће извести
монодраму „Црњански у Темишвару“ у
београдском позоришту „Лево“.

Монодраму је на основу текстова Милоша
Црњанског и о Милошу Црњанском приредио
Славомир Гвозденовић и до сада су имали
прилику да је виде наши сународници у
Темишвару, Срби у Бечу, у Истри (Хрватска)
и у Лајковцу (Србија).

Марко Аџић, у улози Милоша Црњанског,
први пут ће се на овај начин представити у
Београду, а очекује се и наступ у
Књажевском позоришту „Јоаким Вујић“ у
Крагујевцу.

АПЕЛ ЗА ОЧУВАЊЕ
„ПРОСВЕТЕ“

Ових дана је Удружење књижевника
Србије упутило апел властима Србије и
српској јавности којим се стаје у одбрану
најстарије издавачке куће на Балкану, која је
толико учинила за српску књигу и културу.
Овим својеврсним протестом српски писци
траже од оних који данас одлучују о
политици, економији и култури Србије да
изнађу решење и сачувају овај својеврстан
стуб српске културе.

Апелу су се придружили и српски писци
из Темишвара.

ДАР ОД НОВОСАДСКОГ
„ПРОМЕТЕЈА“

Једна од најугледнијих издавачких кућа у
Србији данас, Прометеј, навикао нас је на
сјајна издања српске књижевности, историје,
историографије, културе. Међу њима су своје

значајне књиге објавили до сада и наши
Стеван Бугарски, Драган Стојановић и
Славомир Гвозденовић.

Овога пута новосадски „Прометеј“, чији је
власник и директор Зоран Колунџија, у
сарадњи са Радио Београдом, ће на свој
начин обележити 100 година од почетка
Првог светског рата, забележиће како је до
Великог рата дошло, о узроцима, догађајима,
личностима и последицама. Серија књига ће
покушати да осветли кључне године Србије
на почетку ХХ века, виђења, аутентична
сведочења, објективна тумачења, бројне
теме и догађаје, уз више од 1.000 значајних
историјских фотографија и докумената о
Србији у очима странаца.

У едицији „Србија 1914-1818“ „Прометеј“
ће објавити десет занимљивих наслова о
Србији и Првом светском рату које вреди
имати у библиотеци и прочитати.

Претплата на четири месечне рате је по
2.000 динара, а почела је од априла 2014.
Укупна цена у претплати износи 8.000
динара, а претплата одједном 7.200 динара.
Цена комплета по изласку из штампе
износиће 12.000. Тираж је ограничен, а
промоција и објављивање предвиђени су за
Видовдан, 28. јуна 2014.

Сви заинтересовани могу се обратити
госпођи Светлани Топић на број телефона:
(00381)642280413 или на меил адресу:
prometej.ns@gmail.com

У ЈОШ ЈЕДНОЈ СРПСКОЈ
АНТОЛОГИЈИ

Познати новинар и писац из Новог Сада
Дејан Томић недавно је објавио још једну
тематску антологију „Гајде и весела
Србадија“. У њој је уврштена и песма
Славомира Гвозденовића „Радимски гајдаш“.

Иначе, више темишварских писаца
уврштено је у антологијама Дејана Томића.
Ових дана новосадски писац приређује још
једну антологију под насловом „Србобранке“,
а на основу родољубивих песама у српској
периодици. Ако су прве „Србобранке“ биле
посвећене родољубивим песмама из Босне
и Херцеговине, Републике Српске,
Далмације, Славоније и Хрватске, овај
њихов други број биће посвећен Србима из
Аустрије, Мађарске и Румуније, а С.
Гвозденовић би требало да напише краћи
пригодни текст за ову занимљиву књигу,
како сазнајемо, од око 300 страна.

Страницу приредио: С. Гвозденовић
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Крајем прошле седмице у Сату Маре у
Румунији је одржан Међународни књижевни
фестивал поезије
„Лучијан Блага“.

На овом 24. издању
фестивала учестовали су
и песници из Србије
Радомир Андрић, Адам
Пуслојић и Јеремија
Лазаровић.

Радомиру Андрићу,
песнику и председнику
Удружења књижевника
Србије додељена је у
петак, 9. маја у Сату
Маре Награда „Опера
Омниа“. Ово признање
додељује часопис
„Поесис“.

По повратку из Сату
Маре, Радомир Андрић,
књижевник чији се
књижевни путеви
преплићу у Румунији још
из ране младости од
прве своје књиге песама
посвећених Румунији -
„Карпатског умиљенија“,

РАДОМИРУ АНДРИЋУ ДОДЕЉЕНА
НАГРАДА „ОПЕРА ОМНИА“

У САТУ МАРЕ
па касније и „Румунске иконе“ и других,
изјавио је за наш лист следеће: „Сви су ови

сусрети доказ
пријатељства, сарадње
и присутности у
српском и румунском
језику. На Фестивалу
који је посвећен
Лучијану Благи, су уз
нас из Србије били и
песници из Мађарске,
Украјине и Румуније.
Човеку пријају награде,
а ова посебно јер је
израз пријатељства и
дугогодишње
стваралачке сарадње“.

Адам Пуслојић је
овим поводом
представио нову књигу
преведених песама са
румунског на српски
језик, Лучијана Благе, а
песници из Србије били
су запажени гости овог
књижевног догађаја у
организацији часописа
„Поезис“.

Љ.П.С.



24 br. 1264/16.05.2014.

INFORMATIVNA STRANA

Овом акцијом се пружа прилика младим
људима у дијаспори да свој живот и рад у
свету представе нишкој публици и остваре
учешће на Нишвил џез фестивалу 2014.

Пријаве (фотографије) на тему СРБИ У
СВЕТУ се примају од 10.5.2014. до
25.5.2014.

Фотографије морају бити у електронском
формату: JPEG, минимум 600пx ширине,
максималне величине до 5 МБ. Дозвољене
су једино корекције боје и оштрине.
Фотографије које буду имале друге врсте
интервенција неће бити прихваћене.

У периоду од 26.5.2014. до 30.5.2014. ће
све фотографије бити објављене на сајту и
Фејсбук страници Канцеларије за сарадњу
са дијаспором Града Ниша.

Комисију чини стручни жири, али ће се у
обзир узимати и гласови публике, а
31.5.2014. биће објављена имена победника
који ће добити следеће награде:

I НАГРАДА
ВИП фотограф на Нишвил џез фестивалу

(14-17. август 2014) у Нишу.
Обезбеђени су смештај и исхрана током 3

дана волонтерских припрема (11-13. август
2014) и 4 дана фестивала (14-17. август
2014), а путни трошкови се неће

ФОТО ТАКМИЧЕЊЕ “СРБИ У СВЕТУ”
рефундирати. Обавеза ВИП фотографа биће
сликање живота и рада волонтера и ВИП
дела током припремног периода и трајања
фестивала. Тако настале фотографије
постаће власништво Нишвил џез фестивала.

II НАГРАДА
Обезбеђен смештај и исхрана у Нишу, 2

комплета карата за Нишвил џез фестивал
2014 (14-17. август 2014) и књига
фотографија о Нишу.

III НАГРАДА
Обезбеђен смештај и исхрана у Нишу, 1

комплет карата за Нишвил џез фестивал.
2014 (14-17. август 2014).

За детаљније информације погледајте
пропозиције конкурса.

Линк до оригиналног текста:
www.dijasporanis.com/foto-konkurs-srbi-u-svetu
Канцеларија за сарадњу са дијаспором
Служба за послове градоначелника Града
Ниша

Tel: +381 18 521 009
E-mail: info@dijasporanis.com
Adresa: Наде Томић 13, 18000 Ниш
www.dijasporanis.com
www.facebook.com/dijasporanis

Гимназија „Душан Васиљев” у Кикинди, у
сарадњи с Кровном организацијом младих
Србије и Организацијом креативног
окупљања, а под покровитељством
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије, расписује конкурс
за најбоље литерарне и ликовне радове
средњошколаца на тему „Искључи мржњу“.

Конкурс је део кампање „Школа у
борби против говора мржње на интернету” а
радови би требало да тематизују овај, све
распрострањенији, феномен.

На конкурсу могу да учествују ученици
свих средњих школа из Србије и региона.
Максимална дужина литерарног рада (песма,
есеј или прича) је 10.000 карактера, а
радове је потребно послати искључиво у
електронској форми на следећу е-маил

КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАРНЕ И ЛИКОВНЕ
ЂАЧКЕ РАДОВЕ

адресу: susretigimnazija@gmail.com
Ликовне радове послати на адресу

Гимназије „Душан Васиљев” у Кикинди: др
Зорана Ђинђића 7, 23300 Кикинда. Све
технике ликовног изражавања су дозвољене.

Уз радове доставити име и презиме
аутора, разред који похађа, име школе,
града и ментора, као и контакт-телефон.

Рок за слање радова је петак, 23. мај
2014. године. Резултати конкурса ће бити
званично објављени у петак, 30. маја 2014.
године. Аутори најбољих радова, по троје у
свакој од две категорије, биће гости
кикиндске гимназије, где ће им на
свечаности у четвртак, 5. јуна 2014. године,
бити уручене пригодне награде.

Е-маил за контакт и информације је:
susretigimnazija@gmail.com     Н.Р.
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геј особа у политици, уметности и шоу-
бизнису, а њихов је лоби изразито јак и
ефикасан. Наравно, никог није брига шта
људи раде између четири зида, али некима
једноставно смета агресивни
ексхибиционизам оптерећених комплексаша,
било да су они хетеро или хомосексуалци.
Ко се пак усуди да каже да се отишло
предалеко у експонирању промискуитетне
сексуалности, ризикује да буде жигосан као
екстремиста и искључен из јавности. И за
Чајковског се поуздано зна да је био педер,
али је остао запамћен по својим
композицијама, не по потреби да виршлом
млати коприве на светским позорницама.

Дрвени језик политичке коректности се
толико зашиљио, да би му и сам Пинокијо
завидио на продорности!

Но, догодила се и друга занимљива ствар.
Наиме, образована и префињена данска
публика изразила је свој бунт на рачун
Путиновог „експансионизма“ тако што је
извиждала сестре Марију и Анастасију
Толмачев, представнице Русије. Додуше, био
је то више него експлицитан призор: Западна
Европа, у чије наручје хрлимо обезглављени
и опчињени, крунисала је у општем заносу
брадатог трансвеститу, а истодобно
извргнула понижењу две збуњене клинке -
само зато што долазе из неподобне средине.
Демократски толерантно, нема шта!

А као шлаг на...тиролску кобасицу, дошла
је изјава бркате Јоланде, која је на
конференцији за штампу поручила ником
другом него, добро се држите, самом
Владимиру Путину, да су „они
незаустављиви“! Да ли је то почео неки
педерски „Drang nach Osten“ а да ми то не
знамо?

Многи западњаци презиру руског
председника зато што у његовим ставовима
виде сушту супротност сопствене
девијантности, коју су наравно прогласили
врлином, али које се подсвесно још увек
плаше.

Не знамо да ли Волођа прати
“Евровизију“, али могао би некако да среди
да на следећем издању, које ће се одржати
у „кобасичарској“ Аустрији, уместо две крхке
девојчице пошаље Хор Црвене армије.

Ако ништа друго, бар да видимо да ли ће
се неко усудити да звижди за време
наступа.

EVROVIZIJA

ЕВРОПА ВОЛИ КАД БРКОВИ ЖАРЕ...

Горан
Мракић

Пише:

Иако је „Евровизија“ већ одавно постала претенциозно
просеравање, где се гласа скоро искључиво политички по систему
„комшија комшији“ и где је музичко умеће одавно подређено
дречавом гламуру, испразном сензационализму и снобовском млаћењу
празне сламе, људи се из неке необјашњиве инерције и даље „ложе“
на дотично такмичење, пратећи га са великим интересовањем

Лично, нисам гледао „Песму Евровизије“
од времена када су Југославију
представљали Нови фосили и Рива, али сам
изненађен ерупцијом огорчења неких
гледалаца почео да „копам“ по виртуелном
простору, да видим шта се то догодило.

Чим сам „скенирао“ прву фотографију
победника, увидео сам да је „нешто труло у
држави Данској“. Не толико због његове
сексуалне оријентације, која може бити
последица разуларених хормона или личног
опредељења, већ због покушаја да своју
читаву личност сведе на разину похотне
играчке.

У западним земљама и у Америци се на
педерастију и остале деривате
„неуобичајених“ сексуалних пошасти гледа
врло благонаклоно, а свако негодовање
„ретроградних“ појединаца строго је
кажњиво, у неким случајевима чак и
затвором. У многим државама се степен
демократије мери у зависности од присуства
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Победом над Слободом у Ужицу, Црвена
звезда је стигла на корак од титуле првака
државе. Тријумфом у претпоследњем колу
над ОФК-ом на свом стадиону црвено-бели
би обезбедили 26. титулу. Партизан је у
ишчекивању Звездиног кикса убедљиво
савладао Вождовац са 5-0. Јагодина је
славила у Новом Саду над Војводином, и
све је ближа освајању 3. места. ОФК је
освајањем сва три бода у дуелу са
Напретком обезбедио опстанак, док се
Доњи Срем, Раднички из Крагујевца,
Слобода, Рад и Јавор боре да избегну
последња два места која воде у нижи ранг и
14. место које води у бараж за опстанак у
Јелен Супел лиги.

Резултати и стрелци 28. кола:
Раднички К. – Јавор 3-3 (Петровић 60‘,

Кнежевић 75‘, Адамовић 90‘- Ивеља 8‘,
Дражић 59‘, Милошковић 88‘)

Војводина – Јагодина 0-1 (Шушњар 75‘)
ОФК – Напредак 2-1 (Чаврић 4‘

једанаестерац, Јовановић 67‘- Ндаје 78‘)
Слобода – Црвена звезда 0-2 (Милијаш

3‘, Печник 38‘)
Рад – Доњи Срем 0-0
Партизан – Вождовац 5-0 (Волков 27‘,

Шкулетић 39‘ једанаестерац, 64‘, Лазовић
56‘, Лука 69‘)

Раднички Н. – Спартак 2-1 (Пејчић 37‘,
А. Јовановић 44‘- Мркела 90‘)

Нови Пазар – Чукарички 0-0

ЗВЕЗДА НА КОРАК ОД ТИТУЛЕ
Табела:

1. Ц. звезда 28 22 2 4 59-22 68
2. Партизан 28 20 5 3 58-19 65
3. Јагодина 28 13 7 8 38-28 46
4. Чукарички 28 12 7 9 30-29 43
5. Војводина 28 10 11 7 33-29 41
6. Раднички Н. 28 9 12 7 26-22 39
7. Нови Пазар 28 11 6 11 32-31 39
8. Вождовац 28 10 6 12 31-34 36
9. Напредак 28 9 8 11 39-38 35
10. Спартак 28 8 10 10 22-31 34
11. ОФК 28 10 3 15 29-38 33
12. Доњи Срем 28 6 10 12 28-40 28
13. Раднички К. 28 6 10 12 28-48 28
14. Слобода 28 7 6 15 21-37 27
15. Рад 28 7 5 16 16-34 26
16. Јавор 28 5 10 13 24-34 25

У претпоследњем колу 15. маја играју:
Нови Пазар – Раднички К.
Чукарички – Раднички Н.
Спартак – Партизан
Вождовац – Рад
Доњи Срем – Слобода
Црвена звезда – ОФК
Напредак – Војводина
Јагодина – Јавор
Листа стрелаца:
18 голова: Мрђа (Ц. звезда)
13 голова: Пешић (Јагодина)
11 голова: Дауда (Ц. звезда),

Миросављевић (Чукарички), Шкулетић
(Партизан), Чаврић (ОФК)

9 голова: Арсенијевић (Нови Пазар)

ЦРВЕНО-БЕЛИ УСАМЉЕНИ НА ВРХУ
Кошаркаши Црвене звезде настављају са

сјајним резултатима у Суперлиги остваривши
само победе након осам одиграних кола. У
стопу их прати Партизан са једним поразом,
док су Мега Визура и Раднички према
очекивању најближи освајању трећег
односно четвртог места и пласмана у
полуфинале плеј-офа. Тешко је веровати да
ће се неко од преосталих тимова умешати
међу наведену четворку.

Резултати 7. кола:
Раднички – Борац 86-67
Партизан – Мега Визура 93-82
Црнокоса – ФМП 71-64
Металац – Црвена звезда 66-85
Резултати 8. кола:
Борац – Црвена звезда 70-78
Металац – ФМП 64-63

Црнокоса – Мега Визура 81-97
Партизан – Раднички 96-78
Табела:

1. Ц. звезда 8 8 0 686-544 16
2. Партизан 8 7 1 683-580 15
3. Мега Визура 8 5 3 703-649 13
4. Раднички 8 4 4 637-609 12
5. Металац 8 3 5 544-616 11
6. ФМП 8 2 6 535-597 10
7. Црнокоса 8 2 6 599-706 10
8. Борац 8 1 7 564-650 9

У наредном 9. колу, 13. и 14. маја састају
се:

Партизан – Борац
Раднички – Црнокоса
Мега Визура – Металац
ФМП – Црвена звезда
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Фудбал. Прва лига
ЧУДА СЕ, ИПАК, РЕТКО

ДОГАЂАЈУ
АКС Поли има минималне шансе, ако не и

никакве, да остане прволигаш. Преостала су
још само два кола а темишварском
прволигашу је судбина запечаћена и то само
својом кривицом. У неколико прилика овог
пролећа АКС Поли је имала шансу да на
свом терену, у сусретима са себи сличним
ривалима, освоји бодове спаса и да мирно
дочека завршницу првенства. Ни у једном
сусрету Поли није постигла победу на свом
терену овог пролећа. Да је којим случајем
савладала ФК Брашов или „У“ Клуж, па и
Чеахлау, да не говоримо о исходу меча са
Короном у гостима, сада би у табору
Политехнике било мирно. Истина, нада
умире последња и док она постоји, као што
и рече тренер Дан Алекса, ваља се надати.
Међутим, чуда се, ипак, ретко дешавају.

У минулим колима у прволигашком
првенству догодили су се такви резултати
да је тешко поверовати да су били чисти
као суза. Клубови који су били, и још увек
јесу, у опасној зони постигли су победе и у
гостима и код куће против екипа из горњег
дела табеле, што се у првом делу
шампионата не би догодило. У том
„мешетарењу“ АКС Поли је остала празних
шака и то се види на табели.

У протеклом раздобљу одиграна су два
кола.

Резултати 31. кола: Оцелул Галац – АКС
Поли 1-0, Конкордија – Медјаш 1-0, Динамо –
КФР Клуж 0-3, Чеахлау – ФК Ботошањ 0-0,
Петролул – ФК Васлуј 3-0, Астра – Наводар
2-0, ФК Брашов – Корона 1-0, Тргу Жиу –
Вииторул Констанца 1-1, „У“ Клуж – Стеауа
0-1.

Резултати 32 кола: АКС Поли – Чеахлау 1-
1, Наводар – Конкордија 4-0, Медјаш –
Динамо 1-1, ФК Васлуј – Оцелул Галац 1-4,
ФК Ботошањ – Астра 0-2, Вииторул –
Констанца – Петролул 2-0, Корона Брашов –
„У“ Клуж 0-2,  КФР Клуж – ФК Брашов 1-0,
Стеауа – Тргу Жиу 2-2.

Два кола пре краја Стеауа је већ првак са
75 б. На табели следе Астра са 66 б и
Петролул са 64 б, док је Динамо на 4. месту
са 53 б.

Занимљиво је, међутим, на дну табеле.
Медјаш је на 10. месту са 38 б колико имају
Чеахлау и „У“ Клуж на 11. и 12. месту. По 37
б имају Галац и Вииторул док је ФК Брашов
на 15. месту са 36 б. По 35 б имају АКС
Поли и Наводар на 16. и 17. месту док је
Корона, са 6 б, последња.

Ако се ништа не промени, ФК Васлуј ће
због казне (није добио лиценцу) морати да
напусти Прву лигу као и Корона. Које ће

бити преостале две екипе сазнаћемо 21.
маја када се игра последње коло. За АКС
Поли предстоје два тешка испита. Данас,
петак 16. мај, у 21.30 ч против Астре у
гостима, а у последњем колу на свом терену
против Конкордије.

Друга лига
ПЛЕЈ-ОФ

Наставља се битка за два прволигашка
места у другој серији. За сада највеће
шансе имају АСА Тргу Муреш и СКУ Крајова,
са 30 односно 24 б, док Бистрица са 21 б,
Р. Валча са 20 б и Металул Решица са 20 б
још увек гаје наду да могу помрсити рачуне.
До краја плеј-офа преостала су још 5 кола.

Трећа лига
ПЛЕЈ-ОФ

Све су шансе да Мали Бечкерек постане
друголигаш, бар судећи по досадашњим
утакмицама. У 15. колу постигнути су
следећи резултати: Ђармата-Вултури Лугож
2-2, ФК Хунедоара – Мали Бечкерек 1-2, Тргу
Жиу II – ФК Карансебеш 1-3. На табели води
М. Бечкерек са 31 б, а једини ривал за прву
позицију је Карансебеш са 27 б. Преостала
су још 5 кола.

Четврта Д лига

ГИРОДА ПРЕТЕКЛА АСУ ПОЛИ
Минуло 30. коло било је погубно за

досадашњег лидера. Нерешеним резултатом
у Гатаји АСУ Поли је препустила водећу
позицију Гироди, која сада има бод
предности. Резултати 30. кола: Драгшина –
В. Семиклуш 0-0, Орцишоара – Улбеч 3-0,
КФР Темишвар – Шаг 1-2, Гатаја – АСУ Поли
2-2, Жомбољ – Гирода 1-3, Ђирок – Стара
Бешенова 4-2, Ауто – Кишода 2-1, Раковица
– Фаџет 2-0.

Тимишко жупанијско првенство

РИПЕНСИЈА, МУРАЊ И
МАШЛОК ДО Д ЛИГЕ

Чини се да је „коцка бачена“ у све три
серије што се тиче првих места на табели.
И у минулом 24. колу лидери су постигли
победе: Рипенсија – Чанад 10-0 (I серија),
Мурањ – АКС Поли II 2-1 (II серија) и Машлок
– Јанова 14-0 (III серија). Занимљивија је
битка за опстанак, али о томе у наредном
броју.

Страницу припремио: Србољуб Мишковић
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За дане нове, за
дане боље,

за све што се срећа
зове,

за радост и лепоту,
за све најлепше у

животу!
Са пуно љубави,

срећан ти 19.
рођендан, наша

драга

ОЛИВЕРА
ДУМИТРЕСКУ

Пуно здравља и много среће и успеха на
матурском испиту, од срца јој желе они
који је највише воле: мама Млађана и

мајка Мера из Темишвара.

Нашој

ОЛИВЕРИ
ДУМИТРЕСКУ

из Темишвара

честитамо 19.
рођендан!

За твој рођендан
поклањамо ти

најтоплији и највећи
загрљај у коме ћеш

увек наћи нашу
љубав и подршку.

Нека ти Господ Бог подари пуно здравља,
радости и успеха у животу.

Са пуно љубави мајка Ђека, тетка Душка,
сестрица Јонела и Нелу из Дињаша.

Драгом

ВЕЛЕМИРУ БАТИ
ВАДЕАНУ

поводом 60.
рођендана желимо

све најлепше на
свету, безбрижне

дане, пуно здравља
и да још дуго година

буде поред нас
својом добротом и
племенитошћу и да

нам, као и до сада, буде ослонац наше
породице. Његова љубав је за нас

непроцењива и овим поводом желимо му
још много, много година живота.
На многаја љета, с љубављу и

поштовањем: ћерка Сузи и зет Неша.

У наредном издању емисије
СРПСКИ ВИДИЦИ, на програму у

среду 21. маја на ТВР Темишвар и
уторак 20. маја на ТВР 3 биће

репортажа о историји,
знаменитостима и животу Срба у

Свиници.

СРПСКИ ВИДИЦИ -  ТВ
ЕМИСИЈА НА СРПСКОМ

ЈЕЗИКУ

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).

РАДИО ТЕМИШВАР

Сваке недеље,
од 15.00 до 16.00 часова,

на 630 килохерца.
Уживо програм на српском језику

ЧЕСТИТКЕ, ЖЕЉЕ И ПОЗДРАВИ

Телефони:
0256.49.35.45; 0256.49.55.36;
0372.56.10.25; 0372.56.10.35.

Телефон за sms поруке:
0725.737.373.

Слушајте нас и на интернету, на
адреси:

www.radiotimisoara.ro

^ESTITKE OGLASI
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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.

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.

20 ГОДИНА

Апсолвенти Српске гимназије у
Темишвару, генерација 1994. године

организује састанак поводом 20.
годишњице од завршетка гимназије и

полагања матуре.
Састанак ће се одржати у Српској
гимназији „Доситеј Обрадовић“ у

Темишвару,
 у петак, 6. јуна 2014., у 14.00 часова.

Контакт: Јасмина (Петров) Штецко:
0724.981.466.

Помен

ВУКОСА ПЛАВОШИН

Твоје име је наш
понос, а твој одлазак
вечна рана. Дала си
нам сву љубав овог
света, научила како да
живимо, волимо, пра-
штамо, будемо јаки
без обзира на све што
нам је живот донео.
Спремни смо на све,
али не на бол који но-
симо шест година за тобом. Нама остаје да
се сећамо поштене жене, вредне и дивне ма-
ме и мајке.

Чуваћемо те у срцу и мислима са тугом и
љубављу: ћерка Невека са породицом и син
Бранислав са породицом.

18. маја 2014. годи-
не навршавају се че-
трдесет тужних дана
од када је престало да
куца племенито срце
нашег вољеног оца

ВИТОМИРА ПЕТРИЋА
из Улбеча

родом из Рудне

Са болом и тугом
захваљујемо ти  за тво-
ју љубав, бригу и до-
броту, којима си нас
увек пратио кроз живот. Да ниси био то што јеси
не бисмо знали шта су љубав, част и поштење.
Немоћни пред судбином, настављамо даље да
корачамо по трагу који си за собом оставио.

С љубављу и поносом чувамо те од забо-
рава, твоја деца: Драган и Драгица са поро-
дицама.

Поштовани читаоци!
Подсећамо Вас

да читуље и мале огласе можете доставити
у секретаријату редакције до среде у 12.00

часова.

^ITUQEOGLASI
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Славила је Св. Георгија, заштитника дома
свог пуних 89 година поштено и часно у Ђиру
и Темишвару, и на сам Ђурђевдан издахнула
и преставила се пред Богом наша

ГРОЗДА КНЕЖЕВИЋ
рођена Ранисав

Искрено је жалимо. Имала је
посебну драж, оличење сеоске
српске жене и врсне домаћице.
У овим тешким тренуцима сау-

чествујемо у болу и тузи ћерке јој Вериславе
и зета Душана Нешина са њиховим потомци-
ма. Збогом Ђођо, миран ти вечни сан!

Рођаци Љубица и Радован са породи-
цама.

У тузи и болу обаве-
штавамо да је 9. маја,
у 67. години живота,
преминуо наш драги

РАДИВОЈ БАТА
БОГОСОВ

из Српског
Семартона

Био си добар, ра-
дан и племенит човек,
сећање на тебе и тво-
ја дела време неће
избрисати. Био си нам
животна подршка, срећа својој деци и унуци-
ма, узор какав неко треба да буде. 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 без-
брижног живота и свега лепог доживљеног с
тобом. Заувек ожалошћена супруга Дојна.

Са болом у души
опраштамо се од на-
шег драгог

РАДИВОЈА БАТЕ
БОГОСОВА
из Српског
Семартона

Живот без тебе те-
жак је, време не бри-
ше тугу, не умањује
бол. Хвала ти за све
што си нам у животу
пружао, за све чему си
нас научио, хвала ти за твоју родитељску
љубав и доброту. Увек ћеш остати у нашим
срцима упамћен, и не дамо забораву да нам
те однесе!

Са љубављу и сетом, успомену чувају: ћер-
ка Драгана, зет Стева, унук Дејан, прика Жива
и Љубица.

Последњи поздрав
пун бола и туге драгом

РАДИВОЈУ БАТИ
БОГОСОВУ
из Српског
Семартона

Утехе нема, забо-
рав не постоји, тужна
су наша срца, а пра-
зан сваки кутак где је
био. Хвала му што је
наше животе испунио
родитељском љубав-
љу, радошћу, бригом и топлином, што је на-
ше детињство и младост учинио ведрим и
спокојним, учећи нас поштењу, достојанству,
храбрости и праштању.

Заувек у срцу: син Среја, снаја Гордана,
унуке Оливија и Габријела и прија Олга из
Америке.

Са тугом и пошто-
вањем опраштамо се
од драгог брата

РАДИВОЈА БАТЕ
БОГОСОВА
из Српског
Семартона

Твоје велико срце и
добра душа заслужују
вечно сећање. Не по-
стоје речи утехе које
би умањиле тугу и бол,
само сећање и понос
што смо те имали.

Вечно ћемо те носити у срцу и у мислима:
брат Сава, снаја Нела и синовица Гордана.

Црквени одбор семартонског храма зајед-
но са свештеником Миливојем Горником оп-
лакују смрт дугогодишњег тутора и часног ве-
рника

РАДИВОЈА БАТУ БОГОСОВА
родом из Српског Семартона

“Понекад су ране неизлечиве, а
лакше је када једно другом ране
превијамо”.

Ожалошћеној породици искрено
саучешће!



31br. 1264/16.05.2014.

^ITUQE

У тузи и болу прош-
ле су две године од ка-
да је престало да куца
племенито срце наше
нај, нај, нај

ЉУБИЦЕ ЖИВКОВИЋ

Оставила си велику
празнину, која се не мо-
же попунити. Тешко је
живети без твоје топле
доброте и љубави. Била
си нам ослонац у свему.
Недостаје нам твоја
доброта. Све што је лепо било, отишло је са то-
бом.

Мирно почивај, никада те неће заборавити,
заувек ожалошћени твоји најмилији и најрођенији:
супруг Мирко, син Владимир и Ади, унука Милена
и Драгош и праунуке Тања и Тамара.

Тужно сећање на
21. мај, када је пре 13
година преминула на-
ша драга

НЕВЕНКА СТОЈАНОВ
из Дињаша

Не постоји време
које доноси заборав,
нити сећања у којима
тебе нема. Живиш у
свакој нашој причи,
сузи и успомени.

С љубављу и тугом:
син Ђокица, снаха Славинка, унуци Алексан-
дар и Марко.

Четири године туге
од када је преминуо
наш драги супруг и
отац

ЖИВА МАЛИМАРКОВ

Нема више његовог
осмеха, дoброте и ро-
дитељске љубави. У
нашим срцима остало
је сећање, снажно, ду-
боко и лепо.

Заувек ожалошћени:
супруга Биљана, син
Саша и снаја Надина.

Једногодишњи помен

Пролази прва годи-
на без Вас, драгог ро-
дитеља. Година пуна
бола и сећања на Ваш
лик и глас. Сећања на
све оне обичне, лепе
тренутке проведене са
вама, на један цео жи-
вот

протојереј
САВА

ПОПОВИЋ
из Фенлака

У времену које пролази све јасније споз-
најемо величину људских вредности које сте
поседовали, богатство љубави, нежности,
пажње и доброте, које  сте несебично дари-
вали, нама, вашим најдражима. Живећете  у
успоменама, срцима, свему што се зове љу-
бав сада, увек, заувек.

У тузи и жалости: супруга Милка, ћерке:
Споменка и Загорка са породицама и најдра-
же му унуке Далиборка и Емина и остала
родбина, пријатељи  и познаници.

Парастос ће се одржати у недељу, 18. маја
2014. године, у Српској православној цркви у
Фенлаку.

Лака му црна земља!

21. маја 2014. годи-
не навршиће се годи-
на дана  како плачемо и
оплакујемо  нашег  дра-
гог  и  непрежаљеног та-
ту, свекра  и  деду

протојереја
САВУ

ПОПОВИЋА
из  Фенлака

Драги Тата, ми те
волимо, гроб твој су-
зама заливамо, крст
целивамо, у срцу те  стално носимо, за тебе
се Богу молимо. Твоје речи, поуке и савети,
свагда ће нам путоказ бити. Хвала ти на
свему, почивај у миру, драги наш.

Ожалошћени: ћерка Загорка, зет Клаудију,
унука Емина и остала родбина.

Парастос ће се одржати у недељу, 18. ма-
ја 2014. године у Српској православној цркви
у Фенлаку.
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Секунди, минути,
сати, дани, месеци, 2
године (19. маја)
суза, туге и бола за
драгим братом

ЧЕДА РАДОСАВЉЕВ
из Темишвара

родом из Дињаша

За собом си оста-
вио успомену која не
може да избледи, не-
окаљано име које ће-
мо памтити само по добру и сећање које нас
опомиње да без тебе морамо да наставимо
даље онако како си живео ти: достојанствено
часно и храбро. Не постоје речи утехе које
би смањиле тугу и бол, само сећање и понос
што смо те имали. Хвала ти за све лепе го-
дине проведене поред тебе, вечно ћемо те
носити у срцу и у мислима: заувек ожалош-
ћена сестра Вида.

Тужно сећање на 19.
мај, када је пре 2 године
преминуо наш драги

ЧЕДА РАДОСАВЉЕВ
из Темишвара

родом из Дињаша

Био си оно што је
најтеже бити-Човек.
Био си човек широког
срца, у коме је било
места за све. Нижу се
године а туга у срцу и
даље стоји, јер време
није успело да је зацели. У нашим мислима
си увек, твој лик и доброту с поносом споми-
њемо. Има нека моћ у добрим људима, они
су јаки и после смрти. Догађа се да и даље
живе, по својим речима и делима, а највише
по доброти срца. Заувек ожалошћена сино-
вица Родика и Ђовани.

Месец мај - 14. по реду
година твоје зле судбине,
драги и једини сине

МИЛОЈА ЛАЗАРОВ
из Варјаша

Без тебе, сине једини,
много је тешко. Био нам је
велика подршка  и живот-
ни ослонац. Тешко је саз-
нање да те више нема, а неверица и туга
парају срце. Заједно смо се радовали, а
сада си далеко. Док постојим чуваћу те од
заборава.

Пролази 7 година велике
туге од када је преминуо мој
драги унук

АРСА ЛАЗАРОВ
из Америке

Нема више твога гласа,
нема твог благог погледа.
Био си наше сунце, наша
нада, наше све... Изгубили
смо те у најлепшим

годинама младости. Недостајеш ми много.
Налазим те у свакој успомени, у сваком дану
који пролази, у свакој сузи која потече.

Колико ми је тешко, тужно и празно без вас,
мог сина и унука, то само зна и осећа заувек
ожалошћена мама и мајка Мица из Варјаша.

Четрнаест година, односно 7 година без
драгог супруга и сина

МИЛОЈА и АРСА ЛАЗАРОВ

Све ове године показале су ми шта су
бол, туга, празнина. У стопу ме прати ваша
нежност, топлина душе, али спокоја нема. Да
ли ће време да надживи бол? Туга, патња,
бол и сузе су моја свакодневица, а љубав за
вама је бескрајна. Са мном сте сваког дана
и у сваком трену. Сећања на наш заједнички
живот испуњен љубављу и разумевањем из-
виру из душе и срца. Остаћете трајно воље-
ни и никад заборављени. Заувек ожалошћена
супруга и мама Зора из Америке.

Пролазе 6 тужних месе-
ци од када је преминула
наша драга

ЂУЛИНКА ТОШИЋ
из Великог Сенпетра

Наша љубав те није мо-
гла спасити, сузе те нису
могле вратити, али кроз ус-
помене и сећања живећеш
вечно у нашим срцима.

Заувек ожалошћени: син Милан, снаја Дој-
на и унук Оливер.



Акције и манифестације ССР
- мај 2014. године -



















Смотра хорова

КУД „Коло“, Арад Гај на Фестивалу Сејке у Одорхеју Секујеск

Такмичење „Млади таленти“

Фестивал поезије младих у Врбасу

„Песма и игра старих - будућност младих“ у Радимни

Студијска екскурзија у Новом Саду

Изложба ђачких радова „С љубављу ћирилици“

Културни сусрети у Мачевићу

Фестивал обичаја и традиције „Крчаг“ у Бранковини




