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V E S T I
СПАСОВДАН У СРПСКОМ
СЕМАРТОНУ
Месна организација Савеза Срба у
Српском Семартону и КУД „Круна“, заједно
са Општином Улбеч, организују храмовну
славу - Спасовдан, у четвртак, 29. мaja
2014. године.
Овим поводом позивају све Семартонце и
њихове госте да присуствују Светој литургији
у Српској православној цркви, са почетком у
10 часова, док ће резање славског колача
почети у 17 часова, у црквеној порти.
После резања славског колача, за добро
расположење побринуће се вокални солисти
Велемир Недељков и Тихомир Шароњев уз
пратњу тамбурашког оркестра под вођством
Илије Грубачког, као и омладински оркестар
у саставу: Марко Банду, Дарко Мишков,
Бојан Лазаров, Саша Панић, Себастијан
Струца - Чолаковић и вокални солиста
Милутин Мики Нешин.
Са почетком у 22 часа почиње бал у
Дому културе „Доситеј Обрадовић“, где ће
госте и домаћине веселити народни
оркестар познатих семартонских
хармоникаша: проф. Јоца Бугарски, Рада
Мирјанић и Миодраг Грубачки, који ће
пратити вокалне солисте Николету Власић и
Стефана Драгића.
Улаз је бесплатан.

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 од
јесени упишу девети разред.
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.

ХУМАНИТАРНА ПРЕДСТАВА У
БУКУРЕШТУ
У среду, 28. маја у Аули Магни у Палати
Правног факултета у Букурешту одржана је
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хуманитарна представа „Дечији осмех“. У
оквиру догађаја организатори су један штанд
наменили донацијама за страдале у
поплавама које су задесиле Србију и
Републику Српску. Љ.П.С.

НА ДВАДЕСЕТОГОДИШЊИЦИ
ТВ ЕУРОПА НОВА
У сали „Капитол“ у недељу је одржан
трочасовни концерт поводом
двадесетогодишњице локалне тв станице ТВ
Еуропа Нова.
Међу бројним другим солистима на
концерту су наступили и наши солисти:
Јасмина Фењац, Десанка Лалић и Пера
Тодоровић. Све њих је пратио тамбурашки
оркестар „Темишварски споменари“. Љ.П.С.

ЕВРОРЕГИЈСКИ ПОЗОРИШНИ
ФЕСТИВАЛ TESZT
У суботу 24. маја отвара се у Темишвару
Еврорегијски позоришни фестивал TESZT.
Уз бројна мађарска и румунска позоришта
из Румуније, Мађарске и Србије, на
Фестивалу гостује и Национално новосадско
позориште са представом Милене Марковић:
„Чамац са луткама“. Ова представа на
српском језику у режији Ане Томовић биће
изведена 27. маја с почетком у 19 часова у
великој сали Националног позоришта „Михај
Еминеску“. Љ.П.С.

ПЕСМА И ИГРА СТАРИХ,
БУДУЋНОСТ МЛАДИХ
Од 23. до 25. маја у Радимну одржава се
културно-спортска манифестација „Песма и
игра старих, будућност младих“. На овој већ
традиционалној манифестацији одржаће се
разни семинари, спортска такмичења,
фолклорне представе, као и сеоски бал, где
ће се прикупљати помоћ за настрадале из
Србије. На ову важну манифестацију позвана
су друштва из Сикевице, Берзаске, Кусића,
Старе Молдаве, Нова Молдаве, Соколовца,
Пожежене и Радимне. Г.Г.П.

KO BI REKO

„КАД СВЕ ПОПЛАВИ ИСПЛИВА СРЦЕ“

Пише:
Љубинка
Перинац
Станков

Све што је годинама било незамисливо, било је ових дана
замисливо. Људи су напокон постали људи.
Поплаве, али не оне због воде, него због доброте, нису заобишле
ни дијаспору, па ни нас.
У набујалу реку доброчинства укључили су се и спортисти и
обични људи и институције

Гледам катаклизмичне вести из Србије.
Људи у несрећи, читаве куће, спратови
блокова под водом. Огроман број страдалих,
заробљених по домовима. Около море.
Буквално море без обале широм централне
Србије и Српске. Спасиоци у чамцима. Деца
и стари у наручју војника... несрећа, плач,
бол. Како остати равнодушан на све то? И
како у таквим тренуцима да толико будеш
нечовек да
направиш лажни
рачун, да
искористиш
тренутак и
подигнеш цене
основним
намирницама или
да крадеш по
поплављеним
кућама и
продавницама?
Свега је тога
било, јер зло је у
људима
присутно, па чак
и у таквим приликама.
Али се уз све то ружно десила и
људскост и доброта. Догодило се нешто што
је преклопило и непристојност и цинизам и
злобу појединих. Драма поплављених
ујединила је и вечите противнике. Навијачи
Звезде и Партизана кренули су заједно
аутобусима и подигли насип у Шапцу. Емир
Кустурица је спасиоцима који евакуишу
народ из поплављених подручја ставио на
располагање своја два хеликоптера све док
летелице буду потребне. Новак Ђоковић
поклонио је Србији и Босни освојену суму
новца од пола милиона евра након победе у
Риму. Расплакао ме, те ноћи. Ваљда су и
сузе за људе.
Испред Комбанк арене хиљаде младих
чекало је укрцавање у аутобусе да голоруки
крену и спасу што се могло спасти.
Друштвене мреже су се усијале од апела
и конкретних захтева за лекове, храну и
прву помоћ где год је затребала. Звезде

естраде су уступиле страдалницима своје
хотеле, или их чак сместили по својим
кућама. Затвореници, њих 1.000 из нишког
затвора одрекли су се једног оброка да би
се та храна проследила угроженом
становништву.
Све што је годинама било незамисливо,
било је ових дана замисливо. Људи су
напокон постали људи.
Поплаве, али
не оне због
воде, него због
доброте, нису
заобишле ни
дијаспору, па ни
нас.
У набујалу
реку
доброчинства
укључили су се
и спортисти и
обични људи и
институције. Све
велике месне
организације као
и кровна организација Савеза Срба
организовала је сабирне центре и отворен је
рачун за страдале. Наши највећи спортисти
попут Миодрага Белодедића, Срђана Лукина
и Драгана Петричевића шаљу и прикупљају
помоћ. Зову ме пријатељи, сви би некако да
помогну. Из Темишвара су први транспорти
помоћи већ кренули. Из Букурешта је кренуо
први шлепер са пијаћом водом.
Зове ме пријатељица и кроз сузе каже да
је њена нећака спаковала кутију играчака за
оног малог у склоништу ког је видела на
вестима да је питао маму где су сад његове
играчке...
Има нечег у нама људима, што нас враћа
осећају. Добро је док смо још подлежни
емоцијама. Добро је док смо у стању да
пружамо и од малог што имамо.
У мору добрих вибрација које су кружиле
социјалним мрежама изабрала сам једну
статусну реченицу: „Кад све поплави,
исплива срце“. Баш тако.
br. 1265/23.05.2014.
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Руско-кинеска енергетска алијанса
Формирају ли две велесиле глобални енергетски простор и да ли се одвија
глобална интеграција енергетских система две државе
Предстојећа посета руског председника
Када се, 2008. године због кризе у
Путина Кини (20. и 21. маја), одвијала се у
Грузији, известан број европских
јеку западних претњи Русији да ће се
инвеститора повукао са руског тржишта,
одрећи руског гаса, од чије продаје се пуни
кинески су муњевито заузели њихова места.
готово половина руског буџета. Зато се са
Посебно је популарна сарадња у регионима,
великим интересовањем прати
па кинески капитал, уз велику подршку
интензивирање ионако добре сарадње
кинеских банака, учествује у изградњи
између две велесиле која је последњих
бројних електрана – термоелектране снаге
година достигла ниво стратешког
450 МВ у Јарослављу, Ленска
партнерства.
термоелектрана у Иркутској
Желећи да казни Русију зато што се не
области,Трансибирска у Забајкаљу, Нижњепонаша онако како би
Ангарска у
САД и њени европски
Краснојарском крају,
савезници желели,
Канкунска у Јакутији
тако што ће
и Алтајска. У Москви
уништити, или бар
се гради гасна
оштетити њену
електрана „Огородни
економију, Запад
пролаззаправо гура Русију „у
Новомосковаса”,
загрљај Кине”.Тако ће
снаге 600 МВ.
се уместо планираних
Недавно је Кина
двадесетак, током
изразила жељу да
Путинове посете
реализује енергетске
Кини, потписати
пројекте на Криму, и
рекордна количина
очекује се да ће и то
уговора, укупно 30, а
бити једна од тема о
још 13 је спремно за
Москва: све очи упрте у руске енергенте којој ће се говорити
потписивање у
при сусрету два
(Фото Ројтерс)
најближој будућности.
председника и
„То је фантастичан
њихових бизнис
пакет докумената”, изјавио је Јуриј Ушаков,
тимова,
помоћник руског председника.
С друге стране, Русија је инвестирала у
Очекује се да у присуству Путина и Сји
изградњу Тјанвејске атомске електране, за
Ђинпинга буде потписан дугорочни уговор
коју су прва два енергетска блока већ
(на 30 година) о снабдевању Кине руским
завршена, а следећа два треба да буду
гасом што ће смањити зависност руског
пуштена у експлоатацију 2018. године, а у
енергетског сектора од Европе, и помоћи у
плану је и низ других атомских електрана
решавању вечитог кинеског проблема,
чија је изградња једно време била под
недостатка енергената.
знаком питања због несреће у Фукушими.
„Енергетски дијалог” између Русије и
Русија се интензивно ослобађа акција
Кине се последњих неколико година веома
америчких државних облигација – само у
интензивно развија, па је, рецимо, извоз
марту смањила је суму за 25,8 милијарди
електричне енергије из Русије у Кину од
долара, а амерички медији пишу да се
2004. порастао десет пута, и чини 50 посто
претходно ослободила суме од 100
укупног увоза. У овом тренутку Русија и
милијарди. Раније су руски резервни
Кина планирају да заједничким снагама до
фондови били подељени по 40 посто у
2020. године изграде нову Хуађан-Тјенинску
Америци и ЕУ, и 20 посто у Швајцарској.
термоелектрану, која би имала снагу од 7,2
Сада је амерички део сведен на 20 посто и
ГВ, што би значило да ће у Кину тећи 30 до виде се тенденције даљег смањивања.
40 милијарди киловат сати струје.
Какве ће последице за Европу имати
Руски медији цитирали су недавно
евентуално пребацивања тежишта руског
неименованог представника кинеског
извоза у Кину, остаје европским лидерима
учесника у изградњи „Хуађан-Тјенинске
да размишљају, пре него што одлуче да ли
термоелектране”, који тврди да се сада
ће доносити одлуке о „кажњавању Русије”
формира глобални енергетски простор и да
према жељама прекоокеанског партнера, или
се одвија глобална интеграција енергетских
према својим интересима. О војној сарадњи
система две државе.
да и не говоримо.
Љубинка Милинчић
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Повратак бизона
Након 200
година
„одсуствовања“
са ових
простора,
Румунија
поново има
своје бизоне. У
оквиру
пројеката
Rewilding
Europe и WWFRomânia
седамнаест
бизона су из
Шведске,
Немачке,
Швајцарске и Италије стигли у Природни резерват Планине
Царкулуј, који се простире на више од 59.000 хектара. Циљ
пројекта је да кроз десетак година у подножју Карпата, у
потпуној дивљини, живе бар 500 примерака ове изузетно
снажне али истовремено и љупке животиње.

Нов изборни предмет
Од следеће јесени основци
ће имати прилику да проникну у
тајне једне древне, изузетно
лепе игре, а то је шах. Пре
неколико дана Румунска
шаховска федерација и
Министарство наставе су

потписали одговарајућа
документа, а Међународна
шаховска федерација се
обавезала да у наредном
периоду снабде око 500
школа у руралним срединама
неопходном „опремом“.

Црна кутија за аутомобиле
Инспирисана легислацијом
која постоји у авио-саобраћају,
Европска комисија је одлучила
да црне кутије угради и у
аутомобиле. Иако се многи
плаше да је то само још један
облик шпијунаже, чланови
Комисије тврде да ће „кутија“
једино допринети већој
сигурности у саобраћају. На тај
ће се начин, кажу политичари,
видети ко како вози, којом
брзином, да ли је агресиван за

воланом, како обилази, да ли
поштује остале возаче итд.
Међутим, када се узме у
обзир да смо опкољени
видео-камерама, да са неба
на нас мотре сателити, да су
нам личне карте чиповане,
телефони прислушкивани, о
интернету је излишно
говорити, ипак је јачи утисак
да ће црне кутије имати једну
сасвим другу намену.

Превео и приредио: Горан Мишковић

ВРЕМЕПЛОВ
Припрема за
такмичење
Почетком марта у
Сенђурцу ће се
одржати прва фаза
Осмог земаљског
конкурса уметникааматера, на ком ће
наступити и
тамбурашки оркестар
под управом
Боривоја Крњачког.
19. фебруар 1967.

Студентска
приредба
у Ченеју
Драмска дружина
„Талија“ ће 12.
децембра гостовати у
Ченеју, где ће се
представити са три
једночинке
Бранислава Нушића:
Аналфабета, Власт и
Светски рат.
10. децембар 1971.

Естрадни
уметници из
Београда
У темишварској
спортској дворани
„Олимпија“, 9.
априла од 17.00 до
20.00 часова,
наступиће
најпознатији
солисти Београдске
естраде.
29. март 1991.
br. 1265/23.05.2014.
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Милодраг КОНСТАНТИНОВИЋ
песник
Лична карта:
Датум и место рођења:
5. мај 1954, Темишвар
Образовање:
Гимназија: „Константин Ђаконовић Лога“
Ради у темишварском предузећу Колтерм.
Иако је осамдесетих година писао изузетно
квалитетну поезију, није до сада објавио
самосталну књигу поезије, али је сарађивао
са разним часописима широм Румуније.
Свега је написао шездесетак песама, а
престао је да пише још пре две деценије.
Добио је озбиљне понуде од уважених
издавачких кућа, тако да ћемо првенац
Милодрага Константиновића ускоро сви
моћи да прочитамо.

ЖИВОТ КАО ИСТОРИJА
КЊИЖЕВНОСТИ
• Невероватно снажна поезија објављивана спорадично на једној од страница
социјалне мреже привукла ми је пажњу. Песник, Србин по оцу и по мајци, рођен у
Темишвару, мање познат румунској јавности, потпуно непознат српским књижевним
круговима. На разговор са њим натерала ме је знатижеља, а оно што сам сазнала
превазишло је сва моја очекивања. Уз сјајног песника иде и прича којој би
позавидели и бележници Историје књижевности, јер међу своје пријатеље
Милодраг убраја Мирчју Иванескуа, Душана Петровића, Вирџила Мазилескуа, Јона
Монорана, Данијела Вигија, Виорела Маринеасу и многе друге значајне писце. Са
њима је живео и стварао у својој родној кући у Мехали пре две деценије •
• Осамдесетих година прошлог века, у
пуном јеку комунизма, Темишвар је имао
своје ћелије опстанка. Упркос економској
беди, култура је цветала, а књижевност
посебно. Какве су то биле осамдесете
књижевне године у Темишвару?
То су биле године када смо живели као
на гробљу. Жудећи за слободом нашли смо
уточиште у књижевности. Култура је била
наш збег. Били смо млади. Мојој генерацији
припада Георге Прункуц, Јон Моноран, Еуђен
Бунару, Друмеш. Виђали смо се углавном на
кружоку „Павел Дан“ у оквиру Дома
студената, култног места за младе
осамдесетих година. Био је то више изговор
да бисмо се окупили, јер оно снажније и
интересантније долазило је после кружока,
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где смо били некако ограђени јер је
тематика била проверена и требало ју је
испоштовати. Увек смо после ишли на пиће,
где таквих препрека више није било.
Атмосфера је била опуштена на некој
тераси, или неком бирцузу, где су многа
каснија дела и започињана.
• Које су то биле кафане, где сте се
окупљали?
Одмах поред Дома студената био је
бирцуз „Олтул“, онда је био „Интим“ или
„Шари Нени“, па „Банацеана“ или „Флора“.
Причали смо о књижевности, иако је
атмосфера била боемска. Тако кажу људи
да улепшају опис оних који пију, да су
боеми. Ја нисам волео бирцузе, али сам са

INTERVJU
њима ишао, чак и у онај код Марије о ком је
Шербан Фоарца једном написао да су
„ваздухом летеле кригле“. Интересантна је
та атмосфера била и требало ју је доживети.
То су и године када су људи доста читали.
Али је мени мање значило оно што сам
прочитао, а више су ми значили разговори о
књижевности и сусрети са овим људима.
Постоје у животу такви значајни сусрети који
те обележе. Ја сам, као и већина младића,
писао песме. Имао сам тетку у Жомбољу
која је познавала Михаила Аврамескуа,
свештеника и значајног
писца, али и врло снажну
продуховљену особу. Он
је у младости
пријатељевао са
Чораном, Елијадеом и
многим другима у
предратном времену. Моја
тетка Зорица је од моје
маме Иванке узела моје
песме и показала их
свештенику. Он је био
први који ме је охрабрио
и запазио мој таленат и
тражио да ме упозна. У
Жомбољу смо се виђали
често, иако је било
погранично место и
требало је да ме војник
прати до његовог стана.
Почео сам озбиљно да
пишем и да разговарам
са њим о мом писању.
Можда је претенциозно
рећи да сам тада највише
био испуњен, али после
таквог једног сусрета ја
сам лебдео. Имао је ту
моћ да пренесе
метафизично, недоречено. Он је то могао.
• Како то да нисте никад објавили
књигу?
Тешко ми је када се сетим свега. Ја више
од три деценије нисам писао и нисам ни
желео да знам ништа о писању. Одбијао
сам, јер се у мени десио крах.
• Шта је довело до тог краха да тако
дуго не пишете?
Смрт мојих родитеља. Мајка ми је дуго
била болесна, и у кревету. Отац ми је умро.
Остао сам сам на свету. Није ми било ни до
чега. Ја сам увек био захтеван према себи.
И према другима, али према себи посебно.
Писао сам једино када сам тачно знао да
нечега има у томе што сам написао. Послао
сам своје стихове часопису „Лучеафарул“.

Иако је као и остали часописи био веома
исполитизован, овај је часопис имао шансу
да му уредник буде Ђео Думитреску, заиста
сјајан ум, и човек ког сам изузетно ценио.
То ми је тада значило јер сам био у
годинама тражења себе и писања, да бих
уравнотежио тај однос себе и света. Он ми
је објавио више песама. Тада су се
књижевни часописи веома читали, па су и
моји генерацијски другови видели шта пишем
и почели редом да ми прилазе. Прво ми је
постао пријатељ Јон Моноран, који ме је
увео у свет писаца и
кружока „Павел Дан“.
Интересантно је да је он,
иако снажан песник,
веровао у тај облик
књижевног
комуницирања, просто је
био завистан од кружока.
Веровао је у ту врсту
рада. Ја баш и нисам.
Чинило ми се да је то
ограђена форма. И
Моноран је то знао, али
био је толико друштвено
отворен, да му то није
сметало. Кружок је тада
водио Виорел Маринеаса
који је био методиста у
Дому студената. Звучало
нам је бирократски, и
удаљено, али је његова
уметност ипак успела да
нас приближи. Читао сам
и ја једном своје стихове
на кружоку, пошто су ме
наговорили Данијел Виги
и Јон Моноран. Сећам се
да је била недеља и
Ускрс, није било пуно
света, али ко је требало да буде тамо, био
је.
• Како сте упознали песника Душана
Петровића?
Наше мајке су се познавале. Не знам
више која је прилика била, кад смо се
упознали. Сећам се да ме је фасцинирала
његова прва књига песама „Лабуди власти“.
Био је свеж, егзотичан, његов стих је
обиловао неологизмима, форсирао је речи и
јасно био иноватор његове генерације.
Песник је у правом смислу те речи.
Становао је у улици Дачилор. Сећам се да
ми је први пут врата отворио његов отац, а
када ме је представио, наишао сам на врло
присног човека, отвореног, који ме је одмах
прихватио као свога. Тада ми је рекао нешто
што сам запамтио: „Лако је да научиш да
br. 1265/23.05.2014.

7

INTERVJU
пишеш. Оно што следи, то је тешко.“ Волео
сам да причам са њим сатима. Чак смо се и
шалили и разговарали о његовом писању. На
пример зажалио је наслов који на
румунском гласи „Neînceputa mireasmă“ јер је
личио на „Neînceputa mireasă“. Забављали
смо се на ту тему, али већ је било прекасно,
јер је такав наслов отишао у штампу. Он је
човек који је у животу патио и такви људи
су искрени. Ипак, припадао је другој
генерацији. Био је добар пријатељ са
Шербаном Фоарцом, састајали су се у
„Централу“, а некад би им се придружио и
Андреј Ужика. Код мене је долазио и сјајни
румунски песник Вирџил Мазилеску.
Неколико пута смо и ми били његови гости у
Букурешту. Павел Шушара нам је био чест
гост, Доргошан, Дан Емилијан Рошка, и да не
набрајам. Сигурно ћу неког да заборавим.
• Није мала ствар упознати људе какви
су Душан Петровић или Мирчја Иванеску,
а кад имаш ту срећу да ти буду и
пријатељи, то је већ знак срећне звезде.
Како сте упознали Мирчју Иванескуа?
Сви смо тада много волели његову
снажну и импресивну поезију и желели да
упознамо човека Мирчју Иванескуа, а не
само песника. Виги и Моноран су га довели
једне вечери у моју кућу у Мехали.
• Како је дошло до тога да Ваша родна
кућа у Мехали постане у том периоду
нека врста Куће писаца?
Прво се код мене преселио Јон Моноран
који, иако је имао свој стан и живео са
породицом, тражио је миран простор за
своје писање. Тако је уз Монорана код мене
почело да свраћа књижевно друштво. У
почетку је то било друштво темишварских
писаца: Маринеаса, Виги, Бунару, Друмеш,
Прункуц, а касније су значајни писци из
целе Румуније почели да долазе.
• Колико сте често организовали те
сусрете у Мехали?
Често. Кућа ми је била празна, сам сам
живео, тако да су ми ови сусрети значили
много. А писци су били нека врста уточишта
и бега из врло суморне стварности. Сусрет
са Мирчом Иванескуом се десио једног јутра
када сам се вратио са посла. Био сам на
ноћном дежурству. Они су већ били уморни,
али трезни. Само је Мирчеа Иванеску лежао
на кревету. Када су ми рекли ко је, нисам
могао да поверујем. Иако је већ тада био
седокос, био је врло хитар, брзо је дошао к
себи и истог тренутка је комуникација међу
нама била оптимална. Онда је све почело.
Дошао је неколико пута, не превише често,
али довољно да нас све обележи својим
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умом и својом поезијом. Чак ми је и рекао
да су му се ти мехалски сусрети више
допадали од оних званичних у Оризонту.
Један други сусрет који бих волео да
поменем била је промоција романа „Жено,
ево твога сина“ Сорина Титела, која се први
пут десила у мојој кући. Било је тада и
званичника. Дошли су и Ангел Думбравјану и
Фоарца.
• Ова прича о темишварском
књижевном „андерграунду“ се увелико
поклапа са причом о састанку по
домовима ликовних уметника тих година.
Да ли су се ти светови мешали или је
свако имао своје друштво?
Свако је имао своје друштво, и виђали су
се на различитим местима, али то не значи
да се светови нису мешали. Дешавало се да
неки ликовни уметник дође на наше
књижевне вечери и обрнуто. Ево, код мене
је чест гост био Муривале, чувени румунски
сликар. То нису били случајни састанци, чак
смо имали и дневни ред и неку врсту
протокола. Записивали смо оно што се
говорило, а сем књижевности, заступали смо
и теме као езотерију, традиционалне науке и
друге врло забрањене теме. Сећам се да
смо имали фотокопирано
издање Шеваљеовог
„Речника симбола“,
разматрали смо
Геноново дело и друге
снажне теме. Тај
„подземни“
паралелни свет
омогућавао нам је
да лакше дишемо и
опстанемо у општем
сивилу, насиљу и
агресивности
режима.
Љубинка
Перинац
Станков

JUBILEJI

ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ ОД МАТУРЕ
Матуранти темишварске Српске гимназије,
генерација школске године 1983-1984,
организовали су састанак и дружење,
прошлог петка, 16. маја, поводом тридесет
година од завршетка гимназије и полагања
матурског испита. Одазвало се преко
тридесет некадашњих ђака Филолошкоисторијске гимназије, СА разреда –
филолошки и математички смер, чији је
разредни старешина био професор Небојша
Поповић. Матуранти су се окупили поново
после дуго година у једној од учионица
Српске гимназије „Доситеј Обрадовић“ и
сели у школске клупе, као некада пре три
деценије. Њихови бивши професори: Бојана
Мијајев, Марија Сарбу, Јелана Тарабак, Ника
Продан, Светозар Марков и Светислав
Лазић захвалили су бившим ђацима на
позиву и нагласили да су врло радо
прихватили да дођу и присуствују састанку
ове генерације српских матураната. На
почетку школског часа апсолвенти су се
присетили њиховог разредног старешине
професора Небојше Поповића и осталих
професора, који више нису међу нама, а
затим су редом говорили о себи и својим
животним путевима. Подсетили су се свако

на свој начин незаборавних гимназијских
година с краја седамдесетих и почетка
осамдесетих, када су свакодневно делили и
добро и зло. За време овог продуженог часа
видно узбуђени, радовали су се поновном
сусрету и сетили најлепших тренутака. Били
су насмејани и расположени за разговор.
Препричавали су једни другима
догодовштине и перипетије са разних излета
и екскурзија, сетили се првих љубави,
подсетили се емоција и стрепњи приликом
полагања писмених задатака као и испита
зрелости. Пред крај састанка професори су
похвалили матуранте темишварске гимназије
из 1984. године и истакли да се заједница
може поносити њима, пошто су они били део
једне успешне генерације, а што је
најважније постали су вредни и цењени
људи. Након завршетка школског часа,
дружење бивших матураната настављено је
у једном темишварском ресторану, где су се
веселили и певали добропознате песме
њихове генерације, до касно у ноћ. Растали
се се уз обећање да се ускоро поново
сретну.
Миодраг Тодоров
br. 1265/23.05.2014.
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СМОТРА ХОРОВА
• Иако су катастрофалне поплаве у Србији спречиле гостовање Хора „Свети
Роман“ из Лознице, Смотра хорова окупила је бројне љубитеље духовне
музике око наше православне цркве и црквене песме •
Прошле суботе, 17. маја, у Темишвару је
одржана духовна манифестација „Смотра
хорова“, коју сваке године заједнички
организују Српска православна епархија
темишварска и Савез Срба у Румунији.
У Саборном српском храму на Тргу
уједињења пре 10 часова одржано је
благодарење у присуству многобројних
верника пристиглих из свих наших места са
подручја Баната, од Поморишја до Дунавске
клисуре. Православни народ поздравио је
архијерејски заменик, протојереј-ставрофор
Маринко Марков, и пренео поздраве и
благослов Његове Светости патријарха
Иринеја и владике Лукијана, администратора
темишварског и целог Сабора српске
православне цркве.
Овогодишње окупљање црквених хорова
наставило се после 11 часова у великој
сали за приредбе темишварског Дома
студената. Манифестацију су својим
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присуством увеличали: Лазар Манојловић,
генерални конзул Републике Србије у
Темишвару, Славомир Гвозденовић, посланик
у Парламенту Румуније и Огњан Крстић,
председник Савеза Срба у Румунији.
Након што су поздравили званице и
представнике српских православних хорова,
водитељи културно-духовног и уметничког
програма, ђаци Српске гимназије „Доситеј
Обрадовић“, Ивана Милојков и Александар
Панић, најавили су други део овогодишњег
издања Смотре хорова. Наступила су два
темишварска хора: Хор српске Саборне
цркве Град и Мешовити православни хор из
Мехале, а затим је приказан документарни
филм и један видео запис.
Чланови Хора српске Саборне цркве
Темишвар Град, под диригентском палицом
професора Јоце Бугарског, извели су део из
Литургије, а затим избор духовних песама
које се изводе о Васкрсу и увеличали

NA[A TEMA
традиционално окупљање православних
Срба са банатских простора. Мешовити хор
српске православне цркве из темишварског
кварта Мехала, под руководством Меланије
Чоран, појао је за ову свечану прилику:
„Христос васкресе“, део из Литургије, прву
славу – „Тебе појем и Причесно“, „Песму
крсту“.
После
наступа
хорова
уследила је
пројекција
документарног
филмa Срби
у Румунији –
прошлост и
садашњост,
аутора Рајка
Корње и
видео запис
Српска
православна црква у Кнезу, за чију су се
реализацију заједнички потрудили Стеван
Бугарски, Миодраг Обрадов и Милорад Илић,
с благословом Његовог преосвештенства ГГ
Лукијана, у издању Српске православне
епархије
темишварске.
Пре
уручивања
Диплома и
Захвалница,
представницима и
руководиоцима
црквених и
дечијих
хорова из
Баната од
стране
Српске
православне
епархије темишварске и Савеза Срба у
Румунији за учешће на 22. Смотри хорова,
за допринос црквеном појању, као и за
дугогодишњи рад и залагање на очувању
наших традиција и хорског појања,
присутним званицама, свештенству и народу
обратили су се архијерејски заменик
Маринко Марков и председник ССР Огњан

Крстић. Отац викар Маринко Марков истакао
је врло добру дугогодишњу сарадњу која
постоји између Српске православне епархије
темишварске и наше кровне организације,
чиме доказујемо да смо сви једно и у свом
обраћању апеловао и позвао да се српски
народ који живи у Румунији одазове и
прикупи
помоћ за
браћу из
Србије, која
су
настрадала
у поплавама.
Председник
ССР, Огњан
Крстић, је
након
поздрава
истакао
задовољство
што смо
поново окупљени око наше православне
цркве и црквене песме на овом
јединственом догађају и да је ово још један
доказ да су Црква и Савез Срба
јединствено биће, које се бори и настојава
да очува
наш
национални
идентитет,
веру, слово
и традицију.
Приликом
овогодишњег
традиционалног
окупљања
хорова
имали смо
још једном
прилику да
слушамо
српско
црквено хорско појање, да присуствујемо
узвишеном духовном и културном догађају,
завршеном интонирањем Химне Светом
Сави, који су отпевали сви присутни
учесници 22. Смотре хорова.
Миодраг Тодоров

br. 1265/23.05.2014.
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КУД „ПЛАВИ ДЕЛИJА“
У НОВОJ ПАЗОВИ
Чланови подмлатка КУД “Плави Делија” из
Великог Сенпетра одазвали су се позиву
организатора Дечијег међународног
фолклорног фестивала „Разиграна младост“
из Нове Пазове и прошлог петка 16. до
недеље 18. маја, били су гости тог сремског
места.
Уз КУД “Плави Делија” из Великог
Сенпетра, на деветом по реду Фестивалу
„Разиграна младост“ ревијалног,
међународног и мултикултуралног карактера,
присуствовало је још девет културноуметничких друштава из Србије и
иностранства и то: КУД „Дворови“
Република Српска, КУД „Митанче“ Белегиш,
ОФС „Креснице“ Брежице Република
Словенија, КУД „Купиник“ Купиново, КУД
„Бранд Петрушев“ Богданци БЈР Македонија,
ФА „Ђидо“ Богатић, КУД “Гружа” Гружа и
домаћини КУД “Младост” Нова Пазова са
млађом и старијом групом.
Сенпетарци су у Нову Пазову стигли у
вечерњим сатима првог дана фестивала.
Након што су се сместили по кућама својих
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домаћина, чланови КУД “Плави Делија” и
њихови руководиоци присуствовали су
вечерњој представи коју су приредили
културно-уметничка друштва Општине Стара
Пазова са гостима ОФС “Креснице” из
Брежице, из Словеније.
Нажалост, други фестивалски дан,
одлуком организатора, није се одржао. Због
немилих догађаја који су снашли Србију, није
било примерено да се фестивал настави, те
су организатори отказали Дечији
међународни фолклорни фестивал
„Разиграна младост“. Али на молбу
домаћина, КУД “Плави Делија” остао је до
недеље.
Новопазовчани су се овога пута
побринули да боравак Сенпетараца учине
пријатним и да им ово гостовање остане у
лепом сећању. На повратку чланови КУД
“Плави Делија” имали су прилику да виде и
посете Сремске Карловце и
Петроварадинску тврђаву.
Горан Гога Пантин

GOSTOVAWA

ЕРДЕЉСКИ СРБИ
КОД ЕРДЕЉСКИХ МАЂАРА
Од петка 16. до недеље 18. маја у
Одорхеју Секујеску, жупанија Харгита, одржан
је Фестивал фолклора „Сејке“, који се сваке
године организује са циљем да се успостави
сарадња, размена искустава и упознавање
мањинаца који живе на територији Румуније.
На овом четрдесет осмом издању српску
заједницу у
Румунији
представило је
КУД „Коло“ из
Арада, на челу са
Драганом
Воштинаром,
вођом друштва.
Тродневни
фестивал, у
организацији
Општине града
Одорхеју Секујеск,
у познатој бањи
Сејке, поред Срба,
своје народне игре
и обичаје
представили су
још: Руси,
Украјинци, Татари,
Хрвати, Грци,
Немци, Јермени,
Рутени, Бугари,
Роми, Мађари и
Румуни.
Како сазнајемо
од Дарка
Воштинара,
фолклорног
упућивача КУД
„Коло“, Арађани су
у Одорхеј стигли у
суботу ујутро.
После кратког
одмора, чланови друштва посетили су
прелепо, чисто и лепо уређено ердељско
место. У вечерњим сатима сви учесници
Фестивала присуствовали су
традиционалном балу друштава у градском
Дому културе, где је свака мањина показала

лепоту својих обичаја и игара. „А да је наше
коло најлепше и најатрактивније, каже Дарко,
доказало се тиме што су присутни тражили
да га одиграмо у више наврата“.
Последњи дан фестивала започео је у
преподневним недељним часовима, прво
парадом свих учесника у народним
ношњама,
специфичним
свакој националној
мањини, улицама
Одорхеја, а затим
се наставило
наступом свих
културно уметничких
друштава на
отвореној сцени
бање Сејке. Пред
фестивалском
публиком КУД
„Коло“ из Арада
представило се са:
женском вокалном
групом, која је
отпевала песму са
Косова „Три
девојке бостан
посејале“ и песму
са Кумановског
поља „Прошета се
Јовка Кумановка“,
затим су публику
одушевили играма
из Шумадије и
Лесковца, а за крај
свог
представљања
приказали су сплет
игара са Старе
Планине у
кореографији Дарка Воштинара.
Савез Срба у Румунији се и овога пута
побринуо да путовање и боравак Арађана
учини пријатним и да им ово гостовање
остане у дугом и лепом сећању.
Горан Гога Пантин
br. 1265/23.05.2014.
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БОГАТО ПРОЛЕЋЕ ЗА РАДИМЦЕ
Овог пролећа су чланови КУД „Свети
Никола“ из Радимне баш активни. Како
сазнајемо од Томислава Поповића, вође
друштва, овог месеца су Радимци имали
веома богату културну активност и бројна
гостовања.
Своје утиске са нама је поделио учитељ
Тома Поповић и рекао: „А било је прелепо, и
стварно много ... били су то изласци за
„Кумачање у Златици“ а нарочито програм и
дружење стотинак малишана на Радимској
реци, па онда Фестивал у Сикевици, где су
малишани били изванредни.
На Фестивалу „Коло мањина“ у
Берзаски покупили смо све награде које су
се могле покупити. Затим смо кренули мало
по Србији, где смо посетили Вршац,
свратили до „Миленијума“, где смо мало
запевали, па отишли до Кусића да одиграмо
фудбалску утакмицу са локалним тимом ФК
„Шевац“ и утакмицу Банатских шора са
тимом из Беле Цркве. Затим су КУД „Свети
Никола“ заједно са КУД-ом из Кусића, у
препуном Дому културе, приредили
двочасовну представу, где се наше друштво
представило у најбољем светлу.
Нисмо се ни добро одморили а кренусмо
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за Карансебеш, где се у оквиру
манифестације Храмовна слава града
Карансебеша, на отвореној сцени Парка
Тејуш, поред Тамиша, одржало Српско вече.
Тамо заједно са Фолклорним ансамблом
„Станко Пауновић“ из Панчева и АКУД
„Младост“ из Темишвара, представили смо
лепоту српског фолклора.
Прошлог петка учествовали смо на
седмом издању Међужупанијског фестивала
такмичарског карактера за ученике „Драги
Банатски дивани“ одржаном у Решици. И
било је стварно напорно... али су се на крају
труд и напор исплатили. Најмања група до
10 година у великој конкуренцији осваја прво
место, ученици до 14. година освајају друго
место, а „одрасли” до 18. година, исто прво
место. Лепе речи, које су нам упућене од
стране организатора, још већи су подстрек
за даљи рад“.
Ето, тако је из душе, наступ Радимаца
описао уча Тома, а фотографије су ту да
посведоче о незаборавним тренуцима са
гостовања.
Горан Гога Пантин

AKTUELNO

Пружи руку Србији и Српској

ПОМОЗИМО СВОМ НАРОДУ
Србију и Републику Српску задесиле су
страшне поплаве, незапамћене последњих
200 година.
Потоп библијских размера погодио је
читаве градове, рудокопе, електране,
предузећа.
Збрисана су са лица земље читава
насеља, потопљено је неколико стотина
станова и кућа. Страдала је скоро цела
Србија. Из катастрофом погођених зона
евакуисано је само у Србији преко 30.000
становника, има и жртава.
Према првим међународним проценама,
штета премашује милијарду евра.
Српска православна црква и Савез Срба
у Румунији, у сарадњи са Генералним
конзулатом Републике Србије у Темишвару,
позивају наше сународнике, румунске
пријатеље и све људе добре воље:
ПОМОЗИМО СРБИЈИ И СРПСКОЈ!
Помоћ је већ стигла и даље стиже из
целог света, из Русије, Европске уније, са
свих континената. Уверени смо да неће
изостати ни из Румуније.
Имајући у виду да је санација последица
дуготрајан процес, а на препоруку Владе

Србије, овим Вас путем обавештавамо да су
приоритети за помоћ из иностранства
новчана средства. У том смислу Савез Срба
ставља на располагање наменски жиро
рачун за уплату новчаних средстава за
отклањање последица катастрофалних
поплава намењен искључиво за помоћ
нашем стрaдалом народу:
UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA
CF 4481721
RO46RNCB0565049294930001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
Све заинтересоване за пружање помоћи
угроженим лицима у виду новчаних и
материјалних добара (флаширана вода,
конзервирана храна, средства за
дезинфекцију и личну хигијену, пелене за
децу и одрасле) обавештавамо да је Савез
одредио сабирне центре и то како следи:
- Жупанија Илфов – Букурешт,
координатор Борислав Велимировић,
телефон 0745 666 323.
Сабирни центар Амбасаде Републике
Србије у Букурешту, адреса Калеа
Доробанцилор, Букурешт 010573, Телефон
021 211 96871. Програм нон стоп.
br. 1265/23.05.2014.
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Савеза Срба 0256- Жупанија
491754, 0256- 435977.
Мехединц –
Сва прикупљена
Свиница, Општина
средства
биће предата
Свиница – 0252- чизме - 5.000 пари
у складу са
368252, координатор
- ћебад - 3.000 ком.
препорукама Амбасаде
Никола Курић;
- душеци - 1.000 ком.
и Конзулата Републике
- Жупанија
- канистери - 3.000 ком.
Србије, односно
Караш Северин –
- пакети хране - 3.000 ком.
Амбасаде Босне и
Стара Молдава,
Херцеговине.
седиште месне
- пакети хигијене - 3.000 ком.
Црвени крст
организације, 0256- средства за дезинфекцију
Румуније основао је
540067, координатор
- креветнина
апел за помоћ
Адријан Мојсеш,
- мобилни кревети
страдалима у
телефон 0764- памперси за децу и одрасле
поплавама СМС
757477; Решица,
- чарапе
донацијама на број
седиште месне
- доњи веш
8829 (2 евра сваки
организације у овом
- храна за децу
СМС)
граду (Str. Petru
Лига румунско –
Maior nr. 2),
- батеријске лампе
српског пријатељства
координатор Ива
- батерије
отворила је следећи
Стоичевић, телефон
- хигијенски производи (сапун,
рачун за прикупљање
0740-705720;
хигијенска хартија, четкице за зубе,
помоћи страдалима у
- Жупанија
пасте за зубе...)
поплавама:
Тимиш –
Темишвар –
Седиште Савеза Срба, (Str. Mangalia, nr. 29), Liga de Prietenie Româno-Sârbă
CF 12646995
од 9 -17 часова сваког радног дана,
Cont: RO38RZBR0000060009775951
координатор Златиборка Марков, телефон
Banca: Raiffeisen Bank Ag. Dorobanţi
0723-509505, 0761-668878; Генерални
конзулат Републике Србије у Темишвару у
Сабирни центар за материјална добра
сабирном центру Црвеног крста у
(флаширана вода, конзервирана храна,
Темишвару, улица Енеас 14 А између 9 и 14
средства за хигијену, одећа за децу и
часова, телефон 0256.496.969; Велики
одрасле): у Букурешту, координатор Драган
Семиклуш – координатор Славољуб Аднађ
Крстић, телефон 0722247263, 021 3137712.
(од 9 до 18 часова у СПЦ Велики
Солидарност
Семиклуш),
коју је на делу
телефон 0722показао наш
231308;
народ ових дана,
- Жупанија Арад
модерна Европа
– седиште месне
не памти, бар не
организације Арад
последњих
Гај, (Str. Dunării
деценија.
nr.132), понедељак
Поносни на свој
и среда од 17 до
народ, притекнимо
20 часова и
у помоћ, покажимо
суботом од 15 до
у овим тешким
20 часова,
тренуцима, као
координатор
што смо увек
Драган Воштинар,
умели, да смо
телефон 0757људи и браћа.
462387; седише
месне организације
Арад, координатор Миливој Силашки,
телефон 0721-667744, Зоран Мутавски 0745ПОМОЗИМО СВОМ НАРОДУ!
330061.
ПОМОЗИМО СРБИЈИ И
Организације, компаније и приватна лица
која желе да помогну угроженом
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ!
становништву могу се обратити на телефоне

ХИТНО ЈЕ ПОТРЕБНО
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AKTUELNO
ТЕМИШВАРСКИ СТУДЕНТИ
САКУПЉАЈУ ПОМОЋ
У Студентском комплексу, испред
студентског дома Ц17, можете затећи
десетине српских студената који
свакодневно дежурају и сакупљају помоћ за
поплављене у Србији. Према речима
организатора, акција ће трајати докле год
има потребе за тим. Оно што је
најинтересантније, приликом јучерашње
посете, јесте то да испред овог студентског
дома можете затећи не само Србе него и
студенте из других земаља: Либије,
Шпаније, Турске... То је, буквално, „свет у
малом“ и лепо је видети их све на окупу,
уједињене око једног јединог циља, а то је:
„помоћ за живот Србије“, како рече неко од
њих.
„Нисмо очекивали, искрено, оволики одзив
и оволику заинтересованост. Акцију је
покренуло нас двадесетак, а након само два
дана, од када акција траје, већ нас је 500,
истакли су Невен Дервишевић и Рале
Терзић, покретачи акције.
Они који желе да доставе помоћ, било да
је реч о новцу, храни, одећи или средствима
за хигијену, могу се јавити на телефоне: 076
1462622 (Невен Дервишевић) и 076 3269034
(Рале Терзић), или донети лично до
Студентског комплекса, зграда Ц17, соба 10.
У четвртак, 22. маја, организована је и
хуманитарна журка у клубу АТУ.
Акција укључује и добровољно давање
крви у Градској болници, на Одељењу за
трансфузију, где давалац добија бон у
вредности од 15 евра. Како кажу
организатори, у претходна два дана, њих
педесетак се на овај начин одазвало акцији.
Сви приходи од акције биће прослеђени
Црвеном крсту у Вршцу.
Јања Димитријевић

ИНФО ПОПЛАВЕ
• У ССР сакупљено је и спремно за
испоруку: више од 1.000 литара пијаће воде,
100 ком. конзервираног меса, 100 кг. шећера
и брашно, млеко у праху, уље, пиринач,
кекс, слаткиши, храна за бебе, пелене,
средства за личну хигијену.
• За конзерве и храну биљног и
животињског порекла може се користити
искључиво гранични прелаз Моравица-Ватин
(где постоји фитосанитарна контрола).
• За помоћ у вредности до 200 евра није
потребна царинска декларација. За помоћ
чија вредност премашује 200 евра царинска
декларација добија се у Генералном
конзулату Републике Србије у Темишвару, уз
листу производа у пошиљци.
• Црвени крст Румуније доставио је
Црвеном крсту из Вршца три камиона
помоћи (пијаћа вода, гумене чизме, вреће за
спавање).
• Црвени крст из Темишвара однео први
конвој у Црвени крст из Вршца (400 ћебади,
6 кревета на расклапање, 800 ком. доњег
рубља, 1.200 литара флаширане пијаће
воде, 200 пари ципела, производе за личну
хигијену, одећу и конзервирану храну).
• У СПЦ из Румуније је прикупљено више
од 10.000 леја и разних производа.

И ОНИ СУ СЕ СВОЈИМ ВЕЛИКИМ СРЦЕМ
ПРИДРУЖИЛИ НАШЕМ ПОЗИВУ
Великој хуманитарној акцији коју су
заједнички покренули наша Српска
православна црква и Савез Срба у Румунији
оридружили су се и наши познати
сународници из света бизниса, спорта и
културе: Милица Пљоскар, Борче Николић,
Драган Царановић, Драган Крстић, Миодраг
Белодедић, Срђан Лукин, Јасмин
Латовљевић, Драган Петричевић, Нада
Петров и толики други.
Почетком седмице јавни апел под геслом:
“Помажем Србији, помози и ти” упутили су
чувени фудбалер Миодраг Белодедић и
нешто млађи шампиони, Срђан Лукин и

Јасмин Латовљевић. Леп људски гест оних
којима се поносимо, а који су шампиони и у
чувању нашег људског и српског образа.
Док ове редове бележимо, Срби из
Букурешта се показују на делу. За Београд
су послали велики камион натоварен водом
Миодраг Белодедић, Драган Царановић,
Драган Крстић и Бора Велимировић,
потпредседник ССР.
У Темишвару, Араду, Арад Гају, Великом
Семиклушу, Решици, Старој Молдави,
Соколовцу и другим нашим местима наш се
народ показује на делу, а прикупљање
помоћи траје.

br. 1265/23.05.2014.
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AKTUELNO
ТЕМИШВАРСКИ НАВИЈАЧИ УЗ
СТРАДАЛНИКЕ ПОПЛАВА
Навијачи фудбалског клуба СС
Политехника организовали су масовну акцију
прикупљања хуманитарне помоћи за
страдалнике поплава у Србији и Босни.
Иницијативу су покренули Леонтин Сележан,
један од власника ресторана „Југославија“ и
Себастијан Нововић, вођа навијача
темишварског четвртолигаша.
Сви симпатизери љубичасто-белих су
били позвани да доставе добровољне
прилоге и пакете у просторијама ресторана
„Југославија“ (улица Протопоп Г. Драгомир,
бивша Тургењев). Млади „политехничари“
желе да сву прикупљену помоћ однесу у
суботу, 24. маја, у Београдску Арену, а траже
се и добровољци који да физички помогну
настрадалима у Обреновцу. Колона ће
кренути из Темишвара у 5.00 часова

(јутарње време), а повратак је заказан за
суботу увече. Више података можете
сазнати на бројеве телефона 0724.654.387,
0721.277.500, 0744.532.863 и 0256.224.559
или на следеће мејл адресе:
contact@sspolitehnica.ro, contact@druckeria.ro

КОШАРКАШКИ ТРЕНЕР
САКУПЉА ПОМОЋ
И кошаркашки тренер БК Темишвара,
Драган Петричевић, пореклом из Сарајева,
упутио је јавни апел за прикупљање
добровољних прилога намењених жртвама
природних непогода у Србији и Босни.
Његовом су се позиву одазвали многи људи
из света румунског спорта, међу којима
Влад Молдовјану, капитен румунске
репрезентације, Хорија Паун, председник
Кошаркашког савеза Румуније, УБТ Клуж, БК
Слам Букурешт, бивша кошаркашица Магда
Жеребије, целокупни састав темишварског
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рагби клуба РКМ и други. „Назвао сам
Амбасаду Босне и Херцеговине у Букурешту
и Црвени крст у Темишвару, који су ми
пружили сву потребну помоћ око логистике,

лагеровања, транспорта и сређивања
папира. Сакупљамо све, изузев новца“,
рекао је Драган Петричевић.

ПОМОЋ ОПШТИНЕ ГРАДА
Представници општине града су изјавили
да ће у оквиру ванредне седнице изгласати
предлог за издвајање 100.000 леја
намењених страдалницима у Србији. „Врло
нам тешко пада гледајући шта се дешава у
Србији и на овај начин изражавамо нашу
солидарност“, изјавио је градоначелник
Николаје Робу. Дан Дијакону, заменик
градоначелника, ступио је у контакт са
Борком Илићем, замеником председника
општине Нови Сад, град са којим је
Темишвар збратимљен. У спортској сали
гимназије „Еманоил Унгурјану“ свакодневно
се сакупљају добровољни прилози грађана
између 10.00 и 19.00 часова.

ЈОН ЦИРИЈАК ПРИЛОЖИО
100.000 ЕВРА
Румунски бизнисмен и познато име
светског тениса, Јон Циријак, приложио је у
току седмице суму од 100.000 евра на рачун
страдалих у поплавама у Србији.

АКЦИЈЕ ВОЛОНТЕРА
Један од првих људи који су притекли у
помоћ Србији био је и проректор Западног
универзитета у Темишвару, Дан Лазеа, који
је средином ове недеље послао шлепер
помоћи за страдалнике.
Такође, Темишварац Драган Лазаров је
сопственим колима однео неколико пакета
до Београда, а у суботу, 24. маја, заказао је
састанак у 9.00 часова у паркингу
супермаркета „Била“ (улица Георге Лазар),
где су добровољци замољени да донесу
пијаћу воду у пластичним балонима.
Горан Мракић

POLITI^KA HRONIKA

СЕЗАМЕ, ОТВОРИ СЕ!
Пише:
Србољуб
Мишковић

Пре више од две деценије грађани су похрлили на биралишта
као муслимани у Меку, а како су године пролазиле
установљавали би да својим гласом никако да погоде... тачне
бројеве, као на лутрији

Као у филму „Али Баба и четрдесет
лопова“ од пре пола века, грађани Румуније
очекују деценијама да неко од политичара
или државника изрекне чаробну реченицу
„Сезаме, отвори се“, како би у тајној пећини
открили неслућено благо, које наша земља
судбински поседује од самог настанка. Чуо
сам пре неки дан вест да Швајцарска, са
упола мање природног блага и ресурси него
Румунија, гарантује својим грађанима у
радном односу најнижу плату од преко 4.000
евра. Месечно, не годишње! У нас она
износи 250 евра. О пензионерима шта да
кажем. Опет чујем вест са највишег
државног врха, из кабинета Виктора Понте,
да ће и румунски пензионери од јануара
2015. постати богатији с обзиром да ће им
се повећати пензије за 4,5 одсто. На пензију
од 500-600 леја коју данас прима скоро
милион времешних Румуна, то је у
материјалном „облику“ колико и килограм
говедине.
У 2013. години, сходно Међународном
институту за статистику, Румунија је имала
највећи привредни раст у Европи до 3
одсто. Са овом чињеницом се наша власт
„буса у груди“ скоро сваког дана, али никако
да објасни грађанима како то да упркос том
привредном расту (прогнозира се сличан
раст и за ову годину) просечан грађанин
живи све горе. Истина, приликом неких
телевизијских емисија, на којима се
разматра тема животног стандарда
становника ове земље, стручњаци
покушавају да „убеде“ грађане да није све
тако црно. Ни бело није, будући да је и
млеко поскупело, као и многи други
производи и услуге. Најчешће су новинари
упорни са питањима упућеним министрима
одговарајућих ресора о тренутку када ћемо и
ми живети боље, али конкретни одговори
изостају. Чак је у неколико наврата премијер
Виктор Понта рекао да не жели да обећава
„куле и градове“, свестан да је то немогуће.
Пре две године говорио је другачије.
Како се „Сезам“ неће отворити до
„куковог лета“, преостаје нам једино да
уживамо у једном од демократских
принципа, односно да слободно гласамо и
да бирамо посланике, сенаторе, кнезове,

одборнике, председнике државе, чланове
владе и слично. Пре више од две деценије
грађани су похрлили на биралишта као
муслимани у Меку, а како су године
пролазиле установљавали би да својим
гласом никако да погоде... тачне бројеве,
као на лутрији. Да ли ће тако бити и овога
пута, односно 25. маја, када се организују
европарламентарни избори? Сви кандидати
су спремни да крену за Брисел, јер ће их
народ тамо послати. Већ су спремили
гардеробу, обезбедили смештај у луксузним
хотелима, начинили спискове за поклоне
рођацима и пријатељима када се први пут
врате кући из престонице Европске уније.
Без обзира колико ће наших грађана гласати
у недељу, имаћемо 32 европарламентарца.
То је сигурно.
Оно што не знамо је тачан број румунских
грађана са правом гласа. Статистика је ту
оманула. Било како било, прогнозира се да
ће на биралишта изаћи око 5 милиона
Румуна, мање него пре пет година. За кога
ће гласати, сазнаћемо у понедељак. До
сада су све партије и странке истакле своје
кандидате. Углавном су то позната имена из
политичког живота. Политика је данас и
професија, и бизнис, и једини домен где није
битан учинак већ име. И наравно партија
која те подржава.
Заводи за испитивање јавног мњења су
недељу дана пре избора покушали да
одговоре на питање о шансама сваке
партије. ПСД је, по свим приликама, на
челу листе са шансама од 38 до 42 одсто
од укупног броја гласача. То је убедљива
предност. На другој позицији би требало да
буде Национално либерална партија са 14
до 15 процената, зависно од масовности
изласка на изборе. По мишљењу испитаних
грађана треће место би требало да
припадне Демократско-либералној странци
са неких 10 до 16 процената, а четврто
новооснованој Партији „Народни покрет“ са 9
до 10 процената. Наравно, ту је и УДМР са
својих „традиционалних“ 5-6 процената, док
остале партије немају шансе. Можда једино
независни кандидат, глумац Мирча Дјакону.
Стрпимо се, ипак, до понедељка.
br. 1265/23.05.2014.
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PRAVOSLAVQE
Свети Николај Српски

Недеља Пета по Васкрсу
Јеванђеље о чудесном исцељењу
слепорођеног
Јован 9,1-38. Зач. 34.
Док сам у свету, видело сам свету, говори
Господ за Себе. Кроз Њега, као кроз
безвремено Слово Божје, створено је све
што је створено. Кроз Њега је дат вид како
многоочитим херувимима тако и слепој и
мртвој прашини, из које су уобличена сва
земна створења. Он је дао светлост сунцу,
Он је дао вид свему
што гледа. Но, сем
телесног вида Он је
обдарио човека и
умним видом.
Његовом светлошћу
светли сунце;
Његовим видом
гледају очи; Његовим
видом види ум
човечји. Он је
уистини светлост
свему свету, и то
откад је па докад је
свет. Као Спаситељ
света пак, као Бог у
човечјем телу, Он се
појавио као нова
светлост за свет, да
разбије нагомилану
таму у свету, да
осветли помрачени
ум људски, да
ослепљеним од греха
поврати вид; речју:
да буде људима
светлост у животу и у гробу, на земљи и на
небу, у телу и у уму. Док сам у свету - то
Он говори Својим савременицима на земљи,
Да би Га познали као жељену светлост, и да
не би остали у тами. Ходите док видело
имате да вас тама не обузме (Јов. 12, 35 )!
Тешко онима, који Га видеше, очи у очи, и
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не познаше Га, и одбацише Га, и осташе у
мртвачкој тами својој! Но, то Он говори и
нама, јер, гле, и ми смо Његови
савременици, пошто је Он жив ва век и
веков. И данас се на нама потврђују Његове
речи: Док сам у свету, видело сам свету.
Док је Он у души човека, светлост је човеку.
Док је Он у народу,
светлост је народу.
Док је Он у школи,
светлост је школи.
Док је Он у
радионици, светлост
је и раду и раднику.
А одакле се Он
удаљи, ту завлада
тама преисподња:
Душа људска без
Њега постаје Ад;
народ без Њега
постаје крдо
разјарених и
ненаситих зверова;
школа без Њега
постаје тровачница
глупошћу; радионица
без Њега постаје
дом роптања и
мржње. А како тек
болнице и тамнице
постају без Њега
мрачне пештере
очаја! Заиста, ко је
год мислио о данима свога живота, о
данима без Христа и о данима са Христом,
тај има у себи самом сведока истинитости
ових речи Господњих: Док сам у свету,
видело сам свету.
Припремио је Протојереј-ставрофор
др Бранислав Станковић

HRONIKA

ПУН МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ ДЕЋАНА
Током целог месеца маја КУД “Свети
Никола” и МО ССР у Дети учествовало је на
више активности у свом граду и шире.
Обичаји и традиција
У уторак, 29. априла, одржао се
Међународни симпозијум са учесницима из
Србије и Румуније поводом европског
пројекта чији су
партнери КУД
„Свети Никола“
из Дете и
Хемијска школа
из Вршца.
О српским
традицијама о
резању колача
и славама
говорио је тога
дана члан КУДа “Свети
Никола” и
ученик 12.
разреда из
Дете, Данијел
Аврам. Њему су се придружили и чланови
ансамбла који су пред публиком извели
жетелачки обичај. После тога сви присутни
могли су да пробају колач спремљен за ову
прилику. Гости из Србије честитали су нашој
заједници и изразили задовољство због
начина на који
Дећани чувају своје
обичаје и традицију.
У част херојима
За Дан Европе, 9.
маја, када се у
Румунији слави и Дан
независности и Дан
победе, Дијана
Татарушану,
председник МО ССР
у Дети и Дејан
Петров потпредседник МО ССР положили су
венац свим палим херојима на споменик у
Дети.
У хуманитарне сврхе
На хуманитарном такмичењу у кикбоксу
одржаном 10. маја у Дети наступили су и
чланови КУД „Свети Никола“ и представили
се кореографијом „На крај, на крај моја мила

мобо”, игре из Срема у кореографији Огњана
Крстића.
И концерт и такмичење били су
хуманитарног карактера, посвећени детету
оболелом од леукемије.
На фестивалу у Омољици
У суботу 17. маја био је одржан Фестивал
српског
фолклора у
Омољици, крај
Панчева.
Иако су
Србију
задесиле
снажне поплаве
и непогоде, овај
фестивал није
одложен у име
солидарности и
љубави према
српском народу,
каже нам
Дијана
Татарушану,
вођа КУД „Свети Никола“ из Дете. Тако је
концерт добио хуманитарни карактер и
нови циљ да се помогне угроженима у
поплавама.
Уз Дећане били су у Омољици и КУД
“Борово” из Хрватске, “Лаза Нанчић” из
Вршца, и КУД “Гад”
из Гада.
КУД “Свети
Никола” наступио је
са две кореографије.
Прва је “Моја Дико”,
игре из Баната,
Сенадина Крстића, а
друга “На крај, на
крај моја мила мобо”,
игре из Срема.
Дећани су били
одушевљени
реакцијом публике која је топло примила
њихов наступ.
Уједно су они одвојили суму новца и
приложили за угрожено становништво у
поплавама.
„Ово је пример, каже Дијана Татарушану,
како добром вољом може и мало да значи
много за нашу браћу“.
Љубинка Перинац Станков
br. 1265/23.05.2014.
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СИМПОЗИЈУМ У ВАРЈАШУ
Прошле суботе
(17.5.2014) у Варјашу је
одржано девето издање
симпозијума „Људи,
догађаји, традиције у
равничарском Банату“ у
организацији Тимишког
жупанијског савета,
Тимишког жупанијског
школског инспектората,
Гимназијске школе у
Варјашу и Општине
Варјаш. Том приликом
представљена је књига
са истим насловом која
садржи радове са
прошлогодишњег
симпозијума. Главни
организатор
овогодишњег издања др
Флорин Замфир, позвао
је петнаестак говорника
међу којима су се
истакли др Миодраг

Ћурушкин са темом
„Моришка култура –
епоха раног бронзаног
доба“, Зоран Марков са
темом „Општина Варјаш
заступљена у
колекцијама Музеја
Баната у Темишвару“,
Душан Бајски са темом
„Исечци из историје
Лугожа“, Љубомир
Степанов са темом
„Бања Калача на
старим разгледницама“,
Јаворка Марков
Јоргован са темом
„Народни вез код Срба
у Поморишју“, Мирослав
Росић са темом
„Песма, нека врста
битисања“ и Стеван
Бугарски са темом „Пре
сто година“.
Љ. Степанов

О ТЕМИШВАРУ И ТЕМИШВАРЦИМА
ЈОШ ЈЕДНОМ
У среду, 14. маја, у Бастиону Терезија
представљена је књига покојног Ђорђа
Шербана „Nu cedaţi/ Немојте посустати“ . У
присуству супруге, пријатеља и
поштовалаца, о
књизи су говорили
дирљиво и са
поштовањем Лиа
Лучија Епуре, Титу
Божин, председник
Тимишког жупанијског
савета, институције
која је подржала
штампање ове
књиге, Мирко
Атанацковић,
генерални конзул
Југославије с краја
осамдесетих и
почетка деведесетих
година, политичари, интелектуалци и
новинари, људи који су Ђорђа Шербана
познавали и који су са њиме сарађивали. У
сали је међу присутнима било и више
посланика и сенатора, међу којима и наш
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представник у Парламенту Румуније,
Славомир Гвозденовић.
Књига је још једно узбудљиво
сведочанство о Темишвару и Темишварцима
за време и одмах
након децембарске
револуције. У њој су
сабрани говори са
политичких
манифестација које је
организовао и
предводио
деведесетих година
Ђорђе Шербан,
размишљања о
друштву „Тимишоара“,
о Темишварској
прокламацији и о
лустрацији,
законодавне
иницијативе и политички говори у
Парламенту Румуније, али и одломци из
политичких романа Ђорђа Шербана.
Леп гест Темишвара према човеку који је
био и остао део душе овог града. Н.Р.

@IVOT KWIGE
Београд:

ЦРЊАНСКИ И ПОМОЋ ИЗ ТЕМИШВАРА
Велики писац нас је још једном окупио, у
тренуцима великих искушења и мука нашег
народа, због поплава библијских размера
које су погодиле Србију. На препоруку
домаћина и организатора, Уметничке групе
„Арте“ (чији је оснивач и вођа Миодраг
Јакшић), одлучено је да монодраму
„Црњански у Темишвару“ Марко Аџић ипак
одигра. У Београд су за ту прилику
отпутовали Огњан Крстић, председник
Савеза Срба у
Румунији,
глумац Марко
Аџић, тон
мајстор и
техничар,
Предраг Аџић, и
Славомир
Гвозденовић,
приређивач
монодраме, са
којом смо већ
гостовали у
матици, Бечу и
Будимпешти.
Отпутовало се у
Београд не
празних руку.
Наш је посланик
припремио скромну помоћ, а Огњан Крстић
је најавио хуманитарну акцију коју су наша
црква и ССР заједнички покренули, у
сарадњи са Генералним конзулатом
Републике Србије у Темишвару. Уједно је то
била прилика да се представимо пред више
од шездесет Београђана. Мало култно
позориште Театар „Лево“ било је испуњено
до последњег места. Говорећи о Темишвару
и нашим везама са матицом, Славомир
Гвозденовић је имао прилику да се подсети
и великих имена српске културе, историје и
духовности са наших простора која нас са
матицом повезују, али и да подсети да смо
у најтежим тренуцима увек умели да
станемо уз матицу. Уверен да ће тако бити
и овога пута, Славомир Гвозденовић је пред

угледним Београђанима из културних и
књижевних институција, пред већом групом
младих људи, а било их је и из Обреновца
и Параћина, најавио да „вечерашњу
представу посвећујемо матичној Србији и
свом страдалом народу, поносни на његово
достојанство и солидарност какву Европа
није имала прилику да види”. Да
солидарност са нашим српским родом буде
потпуна, гостима су се придружили и
професор
Бранко
Деспотовић,
један од
оснивача и
првих уредника
„Нашег живота“
(данас
„Књижевни
живот“), и војни
лекар Љубиша
Ђорђевић, наши
сународници
који живе у
Београду. Казали
смо већ да је
Театар „Лево“
мало култно
позориште. У
њему су своје прве кораке направили чувени
Јелисавета Сека Сабљић и Зоран
Радмиловић. На овом култном месту Марко
Аџић је маестрално представио Милоша
Црњанског, „највећег Темишварца међу
нама“, и слику нашег града кроз одломке
једног од највећих српских писаца
двадесетог века о свом Темишвару, који је
волео. Било је то вече Темишвара у
Београду и наше солидарности са Србијом
коју је најбоље илустровао председник
Савеза Срба у Румунији, Огњан Крстић,
речима: „Покренули смо велику хуманитарну
акцију у којој ћемо уз прикупљену помоћ
показати зашто смо део српског народа, јер
Србију волимо и поштујемо.“ (Н.Р.)
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KULTURA

ОДЛАЗАК ПИСЦА ЕПОХЕ
Нема Србина 20. века који је имао такав
живот и дело као Добрица Ћосић. Ни у свету
није лако наћи човека његовог доба који је
толико био у матици великих историјских
догађаја, који је покретао и водио толике
процесе у политици, култури друштву....
Добрица Ћосић се дивио Андре Малроу,
команданту француског Покрета отпора и де
Головом културном
функционеру. Међутим, Ћосић
је својим деловањем и значајем
далеко превазишао Малроа, а
касније ћемо видети и како.
Исто тако, нема човека у
Србији који је био тако хваљен
и тако куђен. Једни су у њему
видели пророка и последњег
заточника националне свести,
други „злог демијурга” српске и
југословенске историје.
Проглашавали су га за „оца
нације” и они који су тај израз
користили подругљиво, али и
они који су покушавали да
своја ускогруда размишљања и
сумњиве заносе сакрију иза
његове моћне фигуре.
Они који су га оптуживали, чинили су то на
основу истргнутих цитата или директних
лажи. Напади на Добрицу Ћосића стизали су
из сасвим супротних праваца. Оптуживали су
га да је српски националиста који је покренуо
косовске Србе, али и да је издајник косовског
завета, да је антикомуниста и комунистички
фанатик, да је југословенски унитариста и
разбијач Југославије. Код великог броја
политичара и интелектуалаца, често и код
оних које је штитио, хранио и подржавао, се
испољио за психоaнализу занимљив порив да
своје каријере граде унижавањем Ћосића (...)

Удружењу књижевника Србије
Породици Добрице Ћосића
Погодила нас је вест о смрти великог српског
писца Добрице Ћосића, великана који је
обележио двадесети и почетак двадесет и
првог века , књижевно, политички и људски.
Из његових смо књига учили и у Румунији, оне
ће остати присутне у нашим библиотекама,
школама и кућама. Памтићемо га и читаћемо
његове књиге са поштовањем, јер огледало
су српског народа и његових најзначајнијих
историјских раздобља.
Уверени да ће његово дело трајати,
изражавамо искрено саучешће Удружењу
књижевника Србије и породици.
Српски писци из Румуније
Клеветници Добрице Ћосића нису никада
успевали да досегну његов утицај и значај.
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Мора да их је пекла та неправда, да они
живе мишјим егзистенцијама, да су њихова
дела трајна у употреби колико и новински
листови на којима су написана. Добрића
Ћосић се међутим читавог живота до маја
2014. године налазио усред сваке политичке,
културне и уметничке буре (...)
Какав мора да је био тај младић кога је
Николај Велимировић издвојио
из масе, давао му Достојевског
на читање и намеравао да од
њега направи вођу
богомољачке омладине? Ћосић
је своју веру нашао у
комунизму, у борби за бољи
живот на земљи (…)
Ћосића су нападали да је
отац мрачњачке, антиевропске
и антимодерне Србије. Њега,
који је створио највећег
Европејца српске књижевности,
Вукашина Катића, њега, који је
створио и одбранио модерну
српску књижевност, а
подржавао и прве апстрактне
сликаре и архитекте западног
типа, као што је био Богдан
Богдановић. Нападали су
човека који је основао прву трајну
демократску установу у комунистичкој
Југославији, Одбор за одбрану слободе мисли
и изражавања (...)
О романима Добрице Ћосића нисам
позван да судим. Они су јамачно више
утицали на нашу историјску свест и
идентитет од било ког другог дела, нарочито
када је реч о Првом светском рату. Нема
историјског, публицистичког или књижевног
дела које има јаче дејство од Времена смрти.
Ни у великим светским књижевностима нема
таквих књига, које обухватају век и по
историје и све велике дилеме једног народа,
као сага о Катићима. Ратови, логори,
идеологије, село, град, државни концепти,
породичне и пријатељске драме... То више
није роман река, то је роман-океан.
Достојевски је рекао како су сви руски
писци изашли испод Гогољевог „Шињела”.
Могао бих да га парафразирам, па да кажем
да су скоро све идеје у српском политичком и
културном животу изашле испод моравског
гуња Добрице Ћосића.
Ћосић је волео Малроову књигу „Храстови
који обарају”. И сам је био дивовски храст
наше културе и друштва. Као што су изумрли
велики храстови по нашим шумама, тако је
сада отишао и последњи прави великан, од
„оних великих људи који су корачали малом
Србијом” како је то написао Радован
Самарџић. Баш као какав храст, пустио је
корене у све области нашег живота. Надам се
у нове изданке.
Предраг Марковић

MA[TARIJA

Дарко Тодоровић, камиони
Читајући песму „Јун”, која говори о
несташлуцима Јуна враголана који
нестрпљиво очекује децу да изађу из школе
и да почне распуст, Дарко Тодоровић,
ученик другог разреда Српске гимназије
„Доситеј Обрадовић”, са својим добро
познатим oсмехом на лицу, искрено признаје
да се препознаје у овој песми: „Волео бих
да распуст траје две стотине дана, и више,
док ми не порасте брада као у неког деде и
после бих тако дошао у трећи разред!“
Дарко поносно каже да је главни у разреду
кад су у питању несташлуци и да му у томе
помажу најбољи
другари из
разреда, Саша и
Мики, али и да
слуша Ерика,
председника
разреда, када му
каже да с њима
прекине. На
питање какве то
несташлуке
прави, Дарко
објашњава да
највише воли да
јури по ходнику
школе, па чак и
са сендвичем у
руци. Не треба
губити драгоцене
моменте
предвиђене за игру. Кад смо већ код
сендвича, Дарко, међу своје несташлуке,
убраја и то кад је једном „грешком“ пробао
сендвиче свих својих колега из разреда.
Међутим, додаје и то да је те несташлуке
радио у првом разреду, када је био мали.
Сада је, како каже, велики и понеки
несташлук деси се само „случајно“.
Осим часова српског, у школи воли и
математику. Тренутно, каже, с лакоћом ради
задатке сабирања и одузимања. „То је лако
као мачкин реп“, вели Дарко. Ипак, кући не
одбија помоћ око домаћих задатака, и то
највише од нане Софије и тате. Дека је
задужен да га испрати и дочека из школе, а
мама прави најукусније сендвиче. Са
сестром Иваном игра се аутићима. Она
пристаје на то јер би и сама волела да вози
ауто.

Дарко сања о томе да постане возач
огромног камиона – шлепера. Камиони су
Даркова велика љубав: „Волим камионе од
кад сам се родио. И деда и тата су га
возили, па бих волео и ја. Камионом бих
пропутовао цео свет, чак до Италије. На
телевизији сам видео како камион може да
пређе море – трајектом. То је једна велика
лађа где се укрцају сви аутомобили и тако
се возе до обале“. У међувремену, док му
се ноге не издуже, довољно да може да
досегне контролне папучице на камиону,
Дарко се задовољава игром камионима:
„Тата има на
комоди три реда
камиона. Он их
чува и играмо се
с њима“. Хвали
се и својим
божићним
поклоном. То су,
наравно, била
два камиона.
Диви се тати,
инжењеру, који је
на послу имао
прилике да се
попне на камион
и који уме да
веже приколице.
Сео је на место
возача у колима
не би ли дочарао
себи осећај вожње, а обожава да посматра
и возове. Наравно, омиљени филм му је
„Муња Мек Квин“, а видео-игрица
„Аутомобили 2“. За музику нисмо питали,
сигурно да је Дарко пронашао неку која
говори о камионима.
Дарко воли да слаже лего-коцке. Циљ му
је да направи педесет камиона. За сада их
је направио неколико: обичан камион,
камион који носи воду, лађу која је
испробана у лонцу с водом и лађу која
заиста плови. Сви су паркирани у омиљеној
играчки – гаражи.
Замишља како ће једног дана огромним
камионом доћи у своје село, грицкајући
нанину пицу и слушајући српску музику.
Само се плаши да успут не поломи грање на
дрвећу.
Биљана Герман
br. 1265/23.05.2014.
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ПУТНИЦИ ЗА САД И БРАЗИЛ
Фудбалска репрезентација Србије
одиграће три пријатељске утакмице на
турнеји по САД и Бразилу.
Први сусрет «орлови» играју 26. маја у
Њујорку (од 23,00 часова) против Јамајке,
потом 31. маја у Чикагу (од 3,00 сати) са
Панамом, а последњи контролни меч Србија
ће играти 6. јуна у Сао Паолу против
Бразила од 22,00 часова.
Вршилац дужности селектора А
репрезентације, Љубинко Друловић, за ове
сусрете позвао је следеће фудбалере:
Гoлмaни: Влaдимир Стoјкoвић (Eргoтелис,
51 утакмица, 43 примљена гола), Жељкo
Бркић (Удинезе, 10, 11 ) и Милaн Лукaч
(Пaртизaн, дебитант);

ОДЛОЖЕН КРАЈ
ПРВЕНСТВА
Због катастрофе која је задесила Србију
изазвана огромним кишама и поплавама
проглашена је ванредна ситуација, те су
одложена сва спортска такмичења до њеног
престанка.
Претпоследње коло фудбалског првенства
Србије требало је да се одигра 15. маја, али
је одложено до даљњег. Претпоставља се
да ће се првенство наставити 24. маја
сусретима:
Нови Пазар – Раднички К.
Чукарички – Раднички Н.
Спартак – Партизан
Вождовац – Рад
Доњи Срем – Слобода
Црвена звезда – ОФК
Напредак – Војводина
Јагодина – Јавор
Тренутно стање на табели је следеће:
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
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Одбрaнa: Душaн Бaстa (Удинезе, 13
утакмица, 2 гола), Брaнислaв Ивaнoвић
(Челзи, 68, 7), Милaн Бишевaц (Олимпик
Лиoн, 18), Мирoслaв Вулићевић (Пaртизaн,
2), Aлексaндaр Кoлaрoв (Мaнчестер Сити,
46, 4), Ненaд Тoмoвић (Фиoрентинa, 13),
Душкo Тoшић (Генчлербирлиги, 11, 1),
Немaњa Пејчинoвић (Ницa, 1) и Стефaн
Митрoвић (Вaљaдoлид, дебитант);
Срединa: Рaдoсaв Петрoвић
(Генчлербирлиги, 37, 1), Немaњa Мaтић
(Челзи, 10), Немaњa Гудељ (AЗ Aлкмaр, 1),
Милoш Јoјић (Бoрусијa Дoртмунд, 1,1), Aдем
Љaјић (Рoмa, 8), Дaркo Лaзoвић (Црвенa
звездa, 4), Душaн Тaдић (Твенте, 22, 5) и
Зoрaн Тoшић (ЦСКA Москва, 54, 8);
Нaпaд: Лaзaр Мaркoвић (Бенфикa, 10, 2),
Филип Ђoрђевић (Нaнт, 9, 4), Aлексaндaр
Митрoвић (Aндерлехт, 3, 1) и Дрaгaн Мрђa
(Црвенa звездa, 12, 2).
Репрезентативци су се окупили у
Београду 20. маја, а пут Њујорка кренули су
23. маја.

НИШТА НОВО
У СУПЕРЛИГИ
Водећа четворка остварила је убедљиве
победе у 9. колу кошаркашке Суперлиге
Србије. Црвена звезда је лако савладала
ФМП у гостима, Партизан је глатко добио
Борац, баш као и Мега Визура Металца, док
је Раднички чак са 51 поеном разлике
испратио Црнокосу.
Резултати 9. кола:
Партизан – Борац
85-59
Раднички – Црнокоса
109-58
Мега Визура – Металац
79-56
ФМП – Црвена звезда
65-87
Табела:
1. Ц. звезда
9 9
0 773-609 18
2. Партизан
9 8
1 768-639 17
3. Мега Визура
9 6
3 782-705 15
4. Раднички
9 5
4 746-667 14
5. Металац
9 3
6 600-695 12
6. ФМП
9 2
7 600-684 11
7. Црнокоса
9 2
7 657-815 11
8. Борац
9 1
8 623-735 10
У следећем колу састају се: Борац –
ФМП, Црвена звезда – Мега Визура, Металац
– Раднички и Црнокоса – Партизан.
Страницу припремио: Јадран Кланица

SPORT
Фудбал. Прва лига

СЕДМИЦА ОДЛУКЕ
Када читате ове редове шампионат Прве
лиге је окончан. Утакмице последњег кола
одигране су минулих дана, али за Банат је
најбитнији био сусрет у Темишвару (среда
увече) када је АКС Поли решавала своју
судбину у сусрету са Конкордијом. Није све
зависило од овог изузетно важног меча за
опстанак у лиги већ и од исхода још три
сусрета и то: Газ Метан Медјаш – ФК
Брашов, Вииторул Констанца – Чеахлау и
Наводар – КФР Клуж. Сва ова четири меча
одиграна су у исто време.
Као што је познато Прву лигу су већ
напустили Корона Брашов, последња на
табели, и ФК Васлуј, будући да клуб није
добио лиценцу, иако је завршио такмичење у
горњем делу табеле. У насталим условима
последње коло је одлучило која ће још два
клуба прећи у друголигашко друштво.
Нажалост и АКС Поли се нашао у овој
ситуацији са малим шансама да остане у
Првој лиги с обзиром на резултате задњих
неколико кола, када је темишварски тим
могао да сам реши своју судбину. Порази од
Брашова и Галца и нерешен резултат на
свом терену са Чеахлауом постали су
судбоносни. Са још 2-3 бода у „врећи“ све
би било много лакше.
Резултати 33. претпоследњег кола: Астра
Ђурђу – АКС Поли 5-1, Тргу Жиу – Корона 50, КФР Клуж – Медјаш 3-1, Динамо –
Наводар 4-1, Чеахлау – ФК Васлуј 2-0,
Конкордија – ФК Ботошањ 1-1, Петролул –
Стеауа 0-0.
Уочи последњег кола познате су екипе
које ће нас представити у европским
куповима. Стеауа је шампион, а преостала
три места већ су обезбедили: Астра,
Петролул и Динамо без обзира на резултате
последњег кола. Преостало је још да се
одигра финална утакмица Купа Румуније
између Астре и Стеауе.
У наредном броју објавићемо коначну
табелу Прве лиге са надом да ће АКС Поли
задржати прволигашки статус.
Фудбал. Друга лига

ЗАНИМЉИВА ЗАВРШНИЦА
У јеку су утакмице плеј-офа и плеј-аута. У
другој серији још није познато да ли ће СК
Крајова добити лиценцу за Прву лигу. Ако се
то не догоди, поред Тргу Муреша за друго
место конкурисаће Рамнику Валча, Бистрица
и Металул Решица. У првој серији за сада
другопласирани Рапид није добио лиценцу,
тако да је и овде стање као у другој серији.
Права заврзлама. Све ће бити јасно када
буду одиграна и преостала 4 кола.

Фудбал. Трећа лига

ДЕРБИ МАЛИ БАЧКЕРЕК – ФК
КАРАНСЕБЕШ ОДЛУЧУЈЕ
ДРУГОЛИГАША
Наставља се такмичење плеј-офа и у
Трећој лиги. У IV серији две екипе из Баната
су једини кандидати за прво место које
обезбеђује учешће у шампионату Друге лиге
од јесени, а то су Мали Бечкерек и ФК
Карансебеш. Након утакмица 6. кола, у којем
су постигнути следећи резултати: Лугож –
Карансебеш 1-2, Тргу Жиу II – М. Бечкерек
2-0 и ФК Хунедоара – Ђармата 4-1, на
табели и даље води Бечкерек са 31 б, а
следи Карансебеш са 30 б. У петак, 23.
маја, игра се дерби Мали Бечкерек –
Карансебеш који може да реши све дилеме.
Фудбал. Четврта Д лига

ГИРОДА И ДАЉЕ НА ЧЕЛУ
Резултати 31. кола: Ауто Темишвар –
Драгшина 7-0, Кишода – Ђирок 1-2, Стара
Бешенова – Думбравица 3-2, Гирода – Гатаја
5-0, АСУ Поли – КФР Темишвар 4-0, Шаг –
Орцишоара 0-0, Улбеч – Раковица 2-0,
Фаџет – Семиклуш 0-2. На табели води
Гирода са 78 б испред АСУ Поли са 77 б.
До краја првенства су преостала још 3 кола.
Тимишко жупанијско првенство

ДЕРБИ ПЛАВИ ДЕЛИЈА –
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ПРИПАО
ВАРЈАШАНИМА
Прва серија: Гленторан – Трикоу 1-3,
Готлоб – Грабац 4-1, Валкањ – Рипенсија 00, Чанад – Перјамош 3-2, М. Бечкерек II –
Стара Бешенова II 5-4, Сенпетар – Варјаш 35, Карпиниш – Кoмлош 4-0.
На табели води Рипенсија са 67 б испред
Варјаша са 58 б. Сенпетар је на 5. месту са
37 б.
Друга серија: Чернетјаз – Гилад 6-2,
Моравица – Дета 3-0, Банлок – Либлинг 3-0,
Парац – Мурањ 4-0, АКС Поли II– Сенмијај 61, Бобда – Жебељ 3-0, Фењ – Билед 2-2.
На табели води Мурањ са 60 б испред
АКС Поли II са 55 б. Фењ је на 11. месту са
25 б.
Трећа серија: Ђармата Ви – Машлок 1-1,
Кизатау – Бузјаш 4-0, Стари Базош – Бакова
3-2, Ремета – Мошница 2-2, Урсењ –
Буковац 2-0, Кевереш – Тополовац 1-4,
Вултури Лугож – Болдур 2-0, Штука – Јанова
5-0.
На табели води Машлок са 67 б, а следе
Ђармата Ви и Кизатау са по 64 б.
Страницу припремио: Србољуб Мишковић
br. 1265/23.05.2014.
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ПРЕД МАТУРОМ
Гордана Малимарков ученица je
дванаестог разреда Српске гимназије
«Доситеј Обрадовић». Имајући у виду да
следи први важан испит у животу, испит
зрелости, мало је занемарила ствари које
воли како би се посветила учењу. Једна од
тих ствари јесте фолклор. Члан је АКУД
«Младост» већ четири године и, са осмехом
на лицу, подсећа се првих корака на сцени.
«Као и сваки почетак, и овај је био тежак.
Али, временом сам све више заволела
фолклор и сада је он много више од хобија».
Касније су уследиле и турнеје, још једна
лепа ствар у бављењу фолклором. «Свако
путовање има своје успомене. Нису толико
битна места, већ друштво. Било је много
путовања, али највише ми је остала у
памћењу прва смотра фолклора, када сам
почела да играм. Пре наступа имала сам
јако велику трему јер сам први пут играла на
тако значајном такмичењу. Наравно, после
толико проба и уз наше добро расположење,
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није могло да буде
другачије – било је
изванредно и успели
смо да освојимо злато.
То је један од наступа
који ће ми заувек
остати у сећању».
Већ шести пут
заредом освојила је
прво место на
Националној олимпијади
из српског језика. Каже
да за њу то, пре свега,
представља мотивацију.
«Лепо је када знаш да
неко награђује твој труд.
Као и сваке године,
Савез Срба био је уз
нас и припремио нам је
лепе награде и, уз то,
путовање у току лета.
Иако су награде важне,
битно је учествовати и
сачувати свој матерњи
језик. Саветовала бих
ученике наше гимназије
да учествују на
олимпијадама због
лепих успомена,
награда, нових другара,
али, пре свега, зато што
су Срби и што би требало да су на то
поносни».
На раскрсници на којој ће се ускоро
наћи, одлучила је да се усмери ка
економским наукама на Западном
универзитету.
Своје саговорнике увек питам: «Шта
је важно радити у овим најбољим
годинама?» То сам питала и њу. Она је
одговорила: «Као што си и рекла, ово су
најбоље године и треба узети све најлепше
од њих. Нажалост, у овим годинама имамо и
матурски испит који нам одузима доста
времена због учења, али има времена за
све ако знаш како да га поделиш. Ово су
године када схваташ од чега се састоји
живот и да је најбитније да уживаш».
Када je реч о бољим временима, Гордана
каже да она немају везе са политиком или
економијом државе, већ да би нам било
боље ако бисмо се мање посвећивали
материјалним стварима, а више дружењу и
међуљудским односима.
Милана Петров

^ESTITKE
Најдража
ДАЈАНА
срећан ти 18.
рођендан и
пунолетство! У овим
најлепшим годинама
нацртај сликовницу
живота... Ми, твоји
најдражи,
поклонићемо ти боје.
Па обоји живот тако
да буде пун шарених
пустоловина, обоји
поглед на свет тако
да у свему видиш посебно, обоји дан
дугиним бојама у тренутке за памћење, а
љубав спектром осећања за које вреди
живети. Обоји себе и све око себе
највећим сјајем осмеха, мисли обоји
топлим, чистим бојама среће, време
бојама ведрог неба које разведрава тешке
одлуке, обоји себе изнутра и споља, да
зрачиш док ходаш кроз живот. Пуно је боја.
Усуди се бити уметник живота...
Волимо те највише:
мама Душица, Вили и брат Ален.

21. маја наша драга
ДАЈАНА
прославила је свој
18. рођендан!
Желимо ти срећан
улазак у „клуб“
пунолетних. 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...
Зато лети. Сањај. Трчи. Стварај зору кад
је вече... Искрене жеље да као птица све
досегнеш чему ти душа лети!
Са пуно љубави: деда Жива, мајка
Мирјана, тетка Душица, теча Филип.
тетка Весна и теча Андре.

26. мај је твој
рођендан
ЖИВОЈИНЕ
СТАНКОВ
економиста у
мировини
из Великог
Семиклуша
и ми ти шаљемо
најискреније честитке
са жељом да си нам
жив и здрав, срећан
и радостан, да
уживаш у кругу твоје фамилије која те
поштује: унука јединица Алиса, супруга
Иринка, ћерка Весна, зет Сло, Ђорђе и
Миљка.
Живео, на многаја љета!!!

Наш драги
ДУШАН АДНАЂ
из Великог
Семиклуша
21. маја прославио
је свој 76. рођендан!
Уз најискреније
жеље, ми твоји
најмилији, желимо
ти пуно здравља и
много радости уз
нас, пуно срећних и
посебних тренутака, који да ти улепшају
дане. Са љубављу, супруга Велинка, син
Славољуб, снаја Ина, најдражи унук
Давид и сестра Љубица са породицом.

Мој стари пријатељ
и добротвор
професор
МИРКО
ЖИВКОВИЋ
крајем овог месеца
(28.5.2014.)
испуниће лепу своту
година. И овом
приликом изражавам
му топле и срдачне
честитке.
На многаја љета,
живео, мој драги пријатељу!
Стева Лепојев из Букурешта.
br. 1265/23.05.2014.
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OGLASI
Наш најдражи
пријатељ и колега
др КОСТА
СТАНИСАВ
проф. унив. у
пензији из Клужа

25. маја слави свој
88. рођендан.
Срдачно честитамо
рођендан, желимо
му добро здравље,
пуно среће и све
најбоље у животу.
Са искреним осећајима и топлим
поздравима грле те и љубе Здравко и
Зорина из Темишвара.
На многаја љета!

OБАВЕШТЕЊЕ
Месна организација Букурешт Савеза
Срба у Румунији врши попис деце, од 0 до
18 година, која живе у Букурешту и чији
родитељи желе да им пруже прилику да уче
српски језик и да се прикључе образовним
пројектима које Савез Срба у Румунији
организује или подржава (школски кампови,
празнични поклон-пакетићи итд).
Молимо заинтересоване родитеље да
нам, до 16.6.2014. године, доставе на e-mail
адресу ssrbukurest@gmail.com следеће
податке: име детета, узраст, име родитеља,
контактне информације родитеља (број
мобилног телефона, e-mail).
У зависности од интересовања, Месна
организација Букурешт Савеза Срба у
Румунији уложиће напоре за остварење ове
иницијативе.

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.

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.

РАДИО ТЕМИШВАР
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.
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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

^ITUQE
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).
У наредном издању емисије Српски
видици, на каналу ТВР Темишвар, 28.
маја у 20.00 и на каналу ТВР 3, 27.
маја, у 12.20, биће на програму
емисија о Арад-Гају. О историји Срба
у овом месту, о значајним моментима
у њиховом животу, о томе што је
било и шта још бива говориће
Љубомир Шандић и Јован Бата
Шандић.

Тужно сећање на
23. мај, када је пре 12
година преминуо наш
драги
КОРНЕЛ БЛАЖ
Без тебе више ништа није исто. Био си у
свему посебан, за нас
ћеш то заувек и остати. Дванаест година
су дуге без тебе, али
кратке да би из наших
срца избрисале и једну твоју реч, твој осмех и све што си у нама
своје оставио.
Воле те и вечну успомену на тебе чувају
твоји: супруга Вука са породицом.
Са неизмерним болом и тугом у срцу подсећамо да је прошло
18 година од када се
преселио у вечност
наш драги и вољени
МИЛОРАД ЛУЈАНОВ
звани МИЛА
Твојим одласком оставио си велику празнину коју време не
може да умањи. Недостајеш нам сваки дан,
сваки час и тренутак. Нека ти Господ Бог подари миран сан у царству небеском.
Вечна ти слава и успомена!
Заувек ожалошћени твоји најмилији.

OGLASI
Поштовани читаоци!
Подсећамо Вас
да читуље и мале огласе можете доставити
у секретаријату редакције до среде у 12.00
часова.

Купујем стрипове Алан
Форд, Џони Логан,
Максмагнус, Лунов
магнус стрип, Златна серија, Марти
Мистерија, Дилан Дог и друге (у
добром или лошем стању).
Телефон: 0721.322.848

Купујем грамофонске
плоче: рок, поп, џез...
Телефон: 0723.519.740.
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Престало је да куца
племенито срце, у 57.
години живота. Преминуо је наш драги
ПУЈУ ПАУЛ ЕНЕ
Остала су сећања
на изузетног човека,
ретких људских квалитета. Непрестано навиру мисли, слике, сећања, па бол у души.
Распршени су безбрижни тренуци породичне среће, отворени су извори суза, поплављене су неме обале речи. Тебе више нема.
Вечна ти слава и успомена. Породица.
Тужно сећање на 21.
мај
ЖИВА ГЛИШИЋ
родом из Српског
Семартона
Десет година је прошло откако те нема.
Толико тренутака које
нисмо заједно проживели и много неизговорених речи, само си
тугу и бол оставио.
Живећеш са нама, док
нас буде било, и на жалост нити имамо довољно суза, нити довољно речи, да искажемо
сав бол, што ниси више са нама.
Они који те неће никада заборавити и којима јако недостајеш: ћерка Радослава, зет
Сава и унук Зоран.
Ни после 10 година
не бледи успомена на
тебе и твој благи лик
који носимо у срцима
ЖИВА ГЛИШИЋ
родом из Српског
Семартона
Сваки помен твог
имена боли нас све
више, свуда те видимо,
чујемо али тебе нема.
Остају само сузе и
туга за тобом. У кући
мук и празнина, а у сећању твој осмех, племенито срце и поштење.
Вечно ћеш живети кроз наше успомене:
супруга Нада и ташта Сара.
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Година дана туге и
бола од када је преминуо наш драги
АЛЕКСАНДАР
СТАНКОВ
из Дињаша
Био си оно што је
најтеже бити Човек.
Био си човек широког
срца, у коме је било
места за све. Година
пролази, 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 спомињемо. Једногодишњи парастос одржаће се
у недељу, 25. маја, у Српској православној
цркви у Дињашу.
Ожалошћена породица: супруга Добринка,
син Ђура и ћерка Драгослава са породицама.
Са болом у души подсећамо да ће се 24.
маја навршити 8 година
од када је преминуо
наш драги
МИЛАН ПЕТКОВ
из Варјаша
Пуно је лепих успомена да те се са поносом сећамо, а још више да те никада не заборавимо. Био си човек
вредан љубави и поштовања. Остаћеш увек вољен и никад заборављен: ћерка Љиља, зет Тоша, унук Борко,
син Миле, снаја Милица и унука Драгана.
Прошло је тужних 6
месеци од када је преминуо наш драги
ЦВЕЈА СТАНОЈЕВ
Остаће заувек у нашим срцима, кроз успомене на његов весео и драги лик, који је
у најтежим моментима знао да нас развесели и даје наду у
животу. Хвала ти за све
сретне године које смо
провели заједно, остаћеш трајно вољен и никад заборављен.
Ожалошћена ћерка Невена, супруга Зорка
и зет Ђил.

Акције и манифестације ССР
- мај 2014. године  Такмичење „Млади таленти“
 „Песма и игра старих - будућност младих“ у Радимни
 Студијска екскурзија у Новом Саду
 Изложба ђачких радова „С љубављу ћирилици“
 Културни сусрети у Мачевићу

