Акције и манифестације ССР
- мај 2014. године  Такмичење „Млади таленти“
 Студијска екскурзија у Новом Саду
 Изложба ђачких радова „С љубављу ћирилици“
 Културни сусрети у Мачевићу
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НА ДОБРОМ
СМО ПУТУ

Имамо мале тамбураше и
полазнике играчке групе, али
највећа жеља ми је да
отворимо Српски клуб

”

Гостовања
Српско народно
позориште из
Новог Сада у
Темишвару
стр.
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“

Једино чудовишта и
уметници остају да живе, о
њима се прича и прича, и
плаше се људи.“

”
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V E S T I
ВИКТОР ПОНТА СЕ УПИСАО
У КЊИГУ ЖАЛОСТИ

ФЕСТИВАЛ МАЊИНА
У ТЕМИШВАРУ

У четвртак, 22. маја, премијер Румуније је
кратко свратио у Генерални конзулат
Републике Србије у Темишвару где се
уписао у Књигу жалости. Румунски Премијер
се задржао у краћем и пријатељском
разговору са генералним конзулом Републике

У недељу, 1. јуна почиње Фестивал
мањина у Темишвару. Ову традиционалну
манифестацију организује Центар за културу
и уметност жупаније Тимиш у сарадњи са
Музејом села Баната.
Културно-уметничка друштва националних
мањина смењиваће се на сцени Музеја села
почев од 15.30 па све до 20 часова.
Овогодишњи кумови су представници
бугарске мањине, а нас ће на фестивалу
представљати КУД „Свети Никола“ из
Дињаша. Љ.П.С.

ИЗЛОЖБА РАДОВА ИЗ
РИЗНИЦЕ ЕПАРХИЈЕ
ТЕМИШВАРСКЕ
У Реформатском центру у Темишвару,
(улица Морарилор број 1), отвара се 2. јуна
изложба црквених уметничких радова
ризнице Епархије темишварске. Координатор
ове изложбе је Јосиф Станковић. Љ.П.С.
Србије, Лазаром Манојловићем, којем је
пренео саучешће у лично име и у име Владе
Румуније, изразивши солидарност са
Србијом и српским народом у овим данима
великих искушења.
Генерални конзул је захвалио премијеру
Румуније, његовим сарадницима и
пријатељском румунском народу.
У седишту Генералног конзулата
Републике Србије премијера Виктора Понту
поздравили су, и у Књигу жалости уписали
се и председник Савеза Срба у Румунији
инж. Огњан Крстић и српски посланик у
Парламенту Румуније, др Славомир
Гвозденовић. Г.Г.П.

ФЕСТИВАЛ „МАЛО ДЕЧЈЕ
ПОЗОРИШТЕ“
У БЕЛОБРЕШКИ
У недељу, 1. јуна с почетком у 13 часова
одржава се у Дому културе у Белобрешки
традиционални Фестивал „Мало дечје
позориште“ који окупља аматерске дечје
групе глумаца основних српских школа.
Фестивал је такмичарског типа, а свака
представа је у трајању од 15 минута. Љ.П.С.
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ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ
„ROCK 4 SERBIA“
У сали темишварске Филхармоније
одржава се 11. јуна хуманитарни концерт
„ROCK 4 SERBIA“ с почетком у 20.00
часова.
У првом делу концерта учествују рок
састави: „Burning Table“, „Desant“, „Texas
flood“ (Београд), док ће у делу јаm session
наступити Григоре Бужор Харига, Мирела
Јакоб, Мирчја
Буња, Богдан Нађ,
Леви Молнар,
Саши Вушкан и
Жолт Сабо.
Цена карте је
50 леја. Сав
приход од
концерта иде у
хуманитарне сврхе
за настрадале у
поплавама у
Србији. Љ.П.С.

KO BI REKO

ВАНРЕДНО СТАЊЕ УКИНУТО,
ГОЛГОТА СЕ НАСТАВЉА
Пише:
Љубинка
Перинац
Станков

У Србији је данима била проглашена ванредна ситуација, затим
тродневна жалост. Помоћ је стизала и стиже са свих страна. Људи се
враћају својим домовима, али су куће мокре, намештај пропао, влага
нагризла већину ствари, баште и дворишта је прекрило блато.
Муку и невољу људску и индивидуалну не може нико званично да
укине. Редовно стање враћа наду и отвара простор реконструкцији, али
ће она да потраје

Већ је два, напољу лије, грми, сева.
Једва назирем у суседној згради комшицу,
ноћобдију, код које у ово време ноћи увек
гори светло.
Сенка жене за писаћим столом ми је увек
била нека врста
појаса за
спасавање и
провера да у ово
доба нисам
скроз сама. Има,
ето, још неког ту
да дише.
Колико нам је
важно у животу
то огледало?
Колико нам је
важно да нас
неко разуме у
најгоре време?
Да ли је то
људска потреба препознавања или жеља
човека да се ослони на биће до себе. Да
зна да није сам.
Није најпогодније време за разговор, али
поруком питам друга у Лајковцу како им је.
„Сад је ок, одговара Небојша, може да се
изађе, додуше само аутобусима, пруга нам
је покидана, вода још није за пиће па
добијамо сваки дан по пакет воде. Били су
да нам дезинфикују кућу, па сад чекамо да
се мало зидови осуше, па да видимо има ли
шансе радити по тим зидовима, било је
прилично натопљено и велики ниво воде, на
жалост. На срећу имамо две куће у
дворишту па сад сви заједно живимо...
Видећемо, верујем да долазе бољи дани“.

У Србији је данима била проглашена
ванредна ситуација, затим тродневна
жалост. Помоћ је стизала и стиже са свих
страна. Људи се враћају својим домовима,
али су куће мокре, намештај пропао, влага
нагризла већину
ствари, баште и
дворишта је
прекрило блато.
Муку и
невољу људску
и индивидуалну
не може нико
званично да
укине. Редовно
стање враћа
наду и отвара
простор
реконструкцији,
али ће она да
потраје.
Звук кључа у вратима. Муж ми се вратио
из Вршца. Конвој хуманитарне помоћи
дочекали су у Вршцу у Црвеном крсту
тридесетак волонтера, сви млади – деца.
Два шлепера, камион и бус истоварени су
за тили час. Вршац је мали град, улице
уске. Конвој је закрчио улицу, и прекинуо
саобраћај. Шофери обилазе, нико псовку да
упути... као да и ниси у Србији. Из групе
пролазника издваја се жена са тортом у
рукама – „Ово је за децу, каже. Заслужили
су“.
Напољу лије, грми и сева. Непогода и
катастрофа је одувек било и биће, а људи
су ту да им преживе. Светло у комшилуку
гори... Још увек.
br. 1266/30.05.2014.

3

[TA [TAMPA [TAMPA

ЕУ у канџама САД
Серија пословних уговора – у којима
дугорочне испоруке руског гаса суседу имају
првостепени значај (ту су још и заједничка
производња авиона и хеликоптера) и који су
током посете руског председника Владимира
Путина потписани у Шангају – тешка 400
милијарди долара, осим добробити које
очекују два моћна азијска суседа, друге с
правом баца у бригу. Посебно западни део
Европе.
Десило се управо оно што је шеф руске
државе дефинисао као „ефекат бумеранга”.
Сталне претње санкцијама западних земаља
због дешавања у Украјини окренуле су
највећу државу на свету на једину логичну
страну – на исток. Тиме је већи део земаља
ЕУ доведен у ситуацију да брине како да се
понаша убудуће. У противном, лако би могло
да се деси да ове земље падну под потпуну
доминацију САД и, практично, претворе се у
америчку провинцију. И мада је Путин у
више наврата нагласио да неће запоставити
своје европске партнере, посебно Немачку,
чињеница да је џин са Далеког истока који
се брзо развија и те како гладан и
енергената и инвестиција, уноси зебњу у
европска срца.
Уверавања великог партнера са друге
стране Атлантика да је спреман да Европи
испоручује гас у течном стању, као и
чињеница да је то могуће извести само
бродским путем, а што тражи време, прво
да се природни гас преведе у течно стање,
потом утовари на контејнере и преплови
немирни океан, у било које доба године, не
чини се као алтернатива која може да
парира руским цевоводима.
У страху да не постане судбински овисна
о руским енергентима, Европа би могла да
се нађе у ситуацији да је стежу окови
америчких гасних контејнера. Која варијанта
је боља, наравно, зависи од појединачних
држава, али је чињеница да у овим
немирним временима када једни најављују
референдуме о независности, док се други
ноктима држе за литицу банкротског амбиса,
руски договор са Кинезима уноси нови
елемент у овај низ проблема.
Изјава Путина да неће запоставити
западне партнере такође има одређена
ограничења. Уколико из Брисела наставе са
претњама о „изолацији” Русије, тешко да ће
у Москви остати имуни на овакве опаске.
Јер после потписивања споразума са Кином,
Русија је просто добила „ветар у леђа” и
потврдила да политика коју спроводи на
глобалном плану има смисла.
Неколико дана после Пекинга у Санкт
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Петербургу је одржан Међународни
економски форум на којем, како се
испоставило, и није било много званичника
из иностранства. Присуствовало му је око
6.500 гостију, а међу њима и 609
руководилаца руских и страних компанија.
На саветовању су се окупили руски
експерти из свих области економског
деловања. Наравно, главно питање је било:
којим путем се креће Русија – да ли иде у
изолационизам или се окреће источним
партнерима попут већ поменуте Кине, потом
Индије и осталих привредних џинова из
тамошњег подручја.
Али вратимо се Европљанима. За њих је
руско-кинески договор нешто што им
најмање одговара. Санкције уведене
појединим руским званичницима ни издалека
нису постигле очекивани ефекат. Напротив,
само су изродиле нову дозу неповерења у
московским пословним круговима према
партнерима на Западу. У ствари, испада да
се стална битка која се води између САД и
Русије, неки пут отвореније, некада
скривеније, највише ломи о леђа Европљана,
који су – званично – партнери и једној и
другој страни.
Оваква позиција између две велике
стране носи са собом много проблема.
Најновији развој догађаја прети да их доведе
у додатну зависност од стране САД. Без
обзира на то да ли је реч о енергентима
или, једноставно, наступу на глобалном
тржишту. Јер, ко год да је боравио скоро у
Кини као најупечатљивију слику могао је да
понесе то што је једна цивилизација,
суштински потпуно другачија од западне, на
тако једноставан и лак начин прихватила
различите технолошке новотарије, па чак их
и унапредила.
Уосталом, кинеска роба је одавно
преплавила дућане европских престоница.
Гасни уговор Пекинга и Москве учиниће да
те робе буде још више и да буде још
јефтинија. Да не спомињемо колико ће нових
производних погона уз трасу гасовода моћи
да буде отворено и колико људи упослено.
И са руске и са кинеске стране. Глобално
гледано, енергетска слика света нагло је
измењена, а главни губитници би могли да
буду управо Европљани. Зато се од
бирократа у Бриселу очекује да у што
краћем периоду пронађу одговор на нови
изазов. Иначе ће се, као што рекосмо,
претворити у америчку провинцију, од чега
се европским интелектуалцима већ диже
коса на глави.
Слободан Самарџијa
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Непредвидљива Дачија
Већ неколико
година румунска
Дачија има
велику „прођу“
на западним
ауто тржиштима,
понајвише
захваљујући
солидном
дизајну и
приступачној
цени. Да би
некако „пореметили“ овај нови имиџ западног друштва, велике
ауто компаније су одлучиле да и оне почну израду сличних
аутомобила, намењених првенствено људима са мањим
примањима али и особама које једноставно више не желе да
троше новац на скупе четвороточкаше. Први су се „пробудили“
Немци из Волсвагена, који су потврдили да ће најкасније до
2016. Дачија добити ривала по мери, модерног изгледа и не
скупљег од 8.500 евра.

Русија поново опомиње
Румунију
Русија је
изузетно
незадовољна
гомилањем
НАТО снага у
Румунији,
Црном мору,
Пољској и
балтичким
државама, те
ће предузети
све неопходне
мере како би сачувала свој територијални интегритет и регион
који се налази у њеној „надлежности“. „НАТО Алијанса је
значајно повећала своју војну моћ у балтичким земљама,
Пољској и Румунији, а њени ратни бродови крстаре Балтичким
морем, Медитераном и Црним морем“, констатовао је генерал
Валери Герасимов, шеф Генералштаба руске војске, додавши
„да се НАТО константно приближава руским границама и да на
тај начин представља претњу по Руску Федерацију, која је
одлучна да одговори на сваку провокацију, било она политичка
или војна“.
Превео и приредио: Горан Мишковић

ВРЕМЕПЛОВ
Културни
програм у
Немету
Прошле недеље
пионирска
организација и
ученици основне
школе у Немету
приредили су у част
избора културни
програм. О значају
избора говорио је
директор школе
Војислав
Веселиновић.
27. фебруар 1958.

Заседање Српског
књижевног
кружока
У четвртак, 24.
јануара, одржаће се,
са почетком у 18.00
часова, ново
заседање Српског
књижевног кружока,
који делује при
Удружењу књижевника
у Темишвару.
18. јануар 1980.

Акција „Брат
брату“ за Вршац
У уторак 8.
октобра послато је
250 ћебади на име
помоћи за нашу
браћу прогнану из
Хрватске. Пошиљка
је насловљена на
име Његовог
преосвештенства,
господина Атанасија
Јефтића, епископа
банатског.
11. октобар 1991.
br. 1266/30.05.2014.
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INTERVJU
ДИМИТРИЈЕ СИВАЧКИ,
председник МО ССР Чанад

Лична карта:
Датум и место рођења:
14.11.1959, Чанад
Образовање:
Средња техничка школа у Темишвару
Посао:
власник фирме за Технички преглед возила
Брачно стање:
ожењен, отац двоје деце

НА ДОБРОМ СМО ПУТУ
• Имамо мале тамбураше и полазнике играчке групе, али највећа жеља ми је
да отворимо Српски клуб • Успоставили смо плодотворну сарадњу са
пријатељима из оближњег Великог Семиклуша, а такође смо захвални Савезу
Срба у Румунији и разумним родитељима, који су нам пуно помогли •
Ситуација у Чанаду се знатно побољшала •
• Од када обављате функцију
председника Месне организације ССР у
Чанаду?
Од прошле године, када су били локални
избори.
• Шта се догодило у ових годину дана
од када сте Ви на руководећем
положају?
Ми смо у Чанаду све започели од нуле.
„Лале са Мориша“ су престали са радом,
културно-друштво није више било активно,
тако да смо заједно одлучили да прионемо
на посао. Наравно, то се не односи само на
мене, већ на све људе који су прихватили
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да се активирају ради бољег
функционисања српске заједнице. Свако је
имао своју улогу и сматрам да смо до сада
урадили добар посао. Успели смо да за
пола године урадимо позитивне ствари, а ту
се пре свега односим да оснивање дечје
фолклорне дружине и малих тамбураша.
• Који су Ваши најближи сарадници?
У Чанаду је остало прилично мало Срба,
тако да нам није баш лако. Моја првобитна
жеља је била да се сви укључимо и заједно
почнемо да градимо, што се делимично и
остварило. Тешко ми је да неког издвојим,
али поменуо бих Славена Павловића, Зорана

INTERVJU
Ердеја, Радета Филипова, Кармен Ђуричин,
мада има и других који су се истакли
помажући месној заједници. Свако има своју
добро одређену улогу. Славен и Мирослав су
много радили са децом и успели су да за
кратко време постигну запажене резултате.
• Колико Срба живи тренутно у Чанаду?
Око 200, али је бројка у константном
опадању, као и у свим другим нашим
местима.
• Колико је деце укључено у
новоосноване културно-уметничке
дружине?
Укључена су сва деца која имају бар
мало музичког слуха. Ми нисмо у могућности
да бирамо, тако да на истом месту
окупљамо српску, румунску и мађарску децу.
Њима је лепо да се заједно друже уз српску
тамбурашку и народну музику. Успоставили
смо плодотворну сарадњу са пријатељима
из оближњег Великог Семиклуша, а такође
смо захвални Савезу Срба у Румунији и
разумним родитељима, који су нам пуно
помогли.

окречимо просторије. Савез нам је обећао
неке фондове, али имамо и наше локалне
спонзоре.
• Чиме се бавите у приватном живату?
Ја сам по струци аутомеханичар, а
тренутно имам приватну фирму за технички
преглед возила у Великом Семиклушу.
• Какве планове за будућност има
Месна организација ССР у Чанаду?
Хоћемо да наставимо да радимо у овом
ритму. Добро смо почели, надам се да ће
тако бити и убудуће. Имамо мале
тамбураше и полазнике играчке групе, али
највећа жеља ми је да отворимо Српски
клуб, где да се редовно састајемо, не само
поводом прослава или црквених свечаности.
Купићемо тениски сто, шах и друге ствари,
да имају људи чиме да попуне слободно
време викендом. Све у свему, на добром
смо путу.
Горан
Мракић

• У каквим сте односима са Општином?
Врло добрим. Општина има разумевања
за наше проблеме и помаже нам у граници
могућности. Један од потпредседника
општине је и Васа Стефановић, који је
уједно и члан ССР. Знате како је, ако немаш
активности не можеш да тражиш паре од
локалних власти, али сада се ситуација
знатно побољшала.
• Недавно сте баш лепо обновили
седиште Савеза Срба у Чанаду. Када су
започели радови?
Ми смо преузели зграду после Револуције,
али тек прошле године смо успели да
радове полако приведемо крају. Уложили
смо доста пара, али смо радили и као
добровољци. Сви смо приложили шта смо
имали и успели да заједно створимо нешто
трајно. Наравно, хоћемо да одржимо
тренутно стање и ако је могуће понешто да
побољшамо. Треба да средимо фасаду и
br. 1266/30.05.2014.
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АКЦИЈА “ПОМОЗИ СРБИЈИ”

КОНВОЈ САВЕЗА СРБА У
РУМУНИЈИ ЗА СТРАДАЛНИКЕ
У ПОПЛАВАМА
Савез Срба у Румунији се међу првима
укључио у прикупљање хуманитарне помоћи
за страдалнике у поплавама које су
задесиле Србију и Републику Српску. У
понедељак, 26. маја, био је организован
први масовни транспорт. На жиро рачун ССР
је стигло до сада 15.069 леја, од којих 1.600
евра преко СМС порука. Од материјалне
помоћи која је кренула путем матице,
издвајају се преко 4.000 литара воде, преко
3.000 пелена, 140 литара уља, 100
килограма шећера, 150 килограма брашна,
пиринча, сапуна, конзерви, средстава за
хигијену и других намирница.
Акцији Савеза Срба прикључили су се
Јавор Радованковић, власник ресторана
„Лојд“, и „Ротари клуб“, који су обезбедили
два шлепера воде.
Такође, активирале су се и филијале ССР.
Свиничани су послали паре на жиро-рачун,
Станчевци су приложили материјалну помоћ,
а подружнице из Арада, Великог Семиклуша
и Арад Гаја самостално сакупљају робу и
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новчане прилоге, спремајући се да овог
викенда или почетком наредне седмице
однесу помоћ у Србију.
Фирме које су пружиле највећу помоћ у
виду новца и производа су: Auchan Sud,
Comati PSG, Lackro Finishing, DM Drogerie
Markt i Sprint Trade.

АНГАЖОВАНОСТ ГЕНЕРАЛНОГ
КОНЗУЛАТА У ТЕМИШВАРУ
Поводом елементарних непогода у
Републици Србији Генерални конзулат РС је
предузео опсежне мере прикупљања,
складиштења, слања хуманитарне и
финансијске помоћи.
Транспорту који је почетком седмице
послат Србији, прикључена је и посебна
хуманитарна помоћ коју је сакупљао
Генерални конзулат и то: од директорке
представништва фирме „Пештан пласт“ (600
балона воде, по 6 литара), фабрике
„Пасматекс“, власнице ове фабрике Марије
Грапини и министра у влади Виктора Понте
(већа количина одевних предмета и веша за
децу и одрасле), Драгана Петричевића,
тренера кошаркашког клуба Темишвар (већа
количина пелена, флашица за бебе, цуцли,
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хране), Рагби тима Темишвара (прехрамбени
производи – уље, шећер, брашно, вода,
конзервирана храна), запослених у
Префектури и Савету жупаније Тимиш
(кревети на расклапање, јастуци, ћебад и
постељина – више комада) и појединачне
мање донације у храни.

Томислава Николића. Такође, придружила им
се и делегација из Крагујевца, која је
допутовала у престоницу како би изразила
своју захвалност Србима из Румуније,
истакавши да су се они одазвали међу

ВЕЛИКА ПОШИЉКА
ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ
БРАЋИ У СРБИЈИ
У петак, 23.5.2014. Српска православна
епархија темишварска, на челу са јерејом
Јоцом Несторовићем, старешином Саборног
храма у Темишвару и Милорадом Илићем,
правним саветником С.П.Е. темишварске,
Милорадом Путником, уредником српске
емисије Радио Темишвара, Боривојем
Николићем, привредником из Старе Молдаве
и Матејом Лупуом испред општине Нова
Молдава, допремили су у Београд два
шлепера хуманитарне помоћи за
страдалнике у поплавама које су задесиле
Србију. Епархија је нагласила да ускоро
следе и други транспорти.
Делегација се у Београду састала са
Оливером Антић, шефом кабинета
председника Србије и Мирославом
Латиновићем, саветником председника

првима и доказали на делу да су
припадници истог народа.
Текст и фото: Милорад Илић
br. 1266/30.05.2014.
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СОЛИДАРНОСТ
ТЕМИШВАРСКИХ НАВИЈАЧА
Навијачи СС Политехнике из Темишвара
су прошлог викенда испоручили помоћ у
вредности од 35.000 евра угроженима од
поплава.
Послали су више од 18 тона флаширане
воде, 400 литара уља и 1.400 конзерви.
Донирали су и ћебад, храну, детерџенте,
пелене, пиринач. Више од 60 навијача
љубичасто-белих је у суботу допутовало у
Србију уз камион, два комбија и неколико
аутомобила да би помогли истовару

материјала и допринели спасавању оних
којима је помоћ и даље потребна.

СРБИ ИЗ БУКУРЕШТА
МОБИЛИСАЛИ ПОЗНАТЕ
ЛИЧНОСТИ
Ни Срби уз Букурешта нису остали
равнодушни према невољама које су
задесиле Србију. Највећи део помоћи је
преко Амбасаде Републике Србије у
Букурешту (Calea Dorobanţilor 54) стигао до
оних којима је она најпотребнија. Кампања
за прикупљање помоћи се наставља, а
Месна организација из Букурешта је
промовише преко свих медија.
До сада су се укључиле и многе познате
личности у Румунији, међу којима издвајамо
бивше и садашње фудбалере Миодрага
Белодедића, Срђана Лукина и Јасмина
Латовљевића, режисера Синишу Драгина и
бившег тенисера Јона Циријака.

ПОМАЖУ И ПОЈЕДИНЦИ
Директорка Дирекције за културу жупаније
Караш Северин, Љубица Рајкић, донирала је
Црвеном крсту 1.500 литара воде, 50
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конзерви, више стотина комада хлеба.
Прикупљање помоћи самоиницијативно се
организује у местима жупанија Арад, Караш
Северин и Мехединц где живе припадници
српске мањине, али и Румуни, бројни
пријатељи Србије који саосећају са
катастрофом која је задесила матицу.
У акцију прикупљања хуманитарне помоћи
укључио се и Театар Колибри из Крајове са
дугом традицијом сарадње са позориштима
у Србији.
Проректор Западног универзитета у
Темишвару, Дан Лазеа, обавестио је ГК да је
претходних дана послао шлепер помоћи за

угрожене у Србији. Србин из Темишвара,
Драган Лазаров, сопственим возилом однео
је неколико пакета помоћи до Београда, док
је Милош Константин из Липове послао
шлепер воде за Србију.
Ђаци и професори Српске гимназије
„Доситеј Обрадовић“ су приложили
добровољне новчане прилоге, који ће бити
искоришћени за указивање помоћи људима
који су остали без домова.
Хуманитарна организација „Лајонс“
Темишвар поклонила је 1.500 евра
организацији „Лајонс Неопланта“ (из Новог
Сада), која ће искористити паре за куповину
потребних намирница за жртве поплава.
Власник Радио Банат линк-а покренуо је
акцију под називом „Радиотон“ у којој
учествују слушаоци овог радија који путем
разговора са познатим личностима донирају
симболичну суму за пострадале у нашој
земљи. Радио Банат линк ће у наредном
периоду започети организацију већег броја
хуманитарних концерата естрадних уметника
из Србије, чији ће приход бити дониран
жртвама поплава.
И ту није крај. Пошто је списак оних који
су помоћ приложили ССР подужи,
објавићемо га у наредном броју листа. Г.М.
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ПОМОЋ ЈЕ И ДАЉЕ ПОТРЕБНА
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 око 10.000 станова и
кућа. Страдала је скоро цела Србија. Из
катастрофом погођених зона евакуисано је
само у Србији преко 30.000 становника, има
на десетине мртвих.
Према првим међународним проценама,
штета премашује милијарду евра.
Српска православна црква и Савез Срба

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,

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

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 9871. Програм нон стоп.
br. 1266/30.05.2014.
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- Жупанија Мехединц – Свиница,
Сва прикупљена средства биће предата у
Општина Свиница – 0252-368252,
складу са препорукама Амбасаде и
координатор Никола Курић;
Конзулата Републике Србије, односно
- Жупанија
Амбасаде
Караш
Босне и
Северин –
Херцеговине.
Стара
Црвени
Молдава,
крст
седиште
Румуније
месне
основао је
организације,
апел за
0256-540067,
помоћ
координатор
страдалима
Адријан
у поплавама
Мојсеш,
СМС
телефон 0764донацијама
757477;
на број 8829
Решица,
(2 евра
седиште
сваки СМС)
месне организације у овом граду (Str. Petru
Лига румунско – српског пријатељства
Maior nr. 2), координатор Ива Стоичевић,
отворила је следећи рачун за прикупљање
телефон 0740-705720;
помоћи страдалима у поплавама:
- Жупанија Тимиш – Темишвар –
Седиште Савеза Срба, (Str. Mangalia, nr. 29), Liga de Prietenie Româno-Sârbă
од 9-19 часова сваког радног дана,
CF 12646995
координатор Златиборка Марков, телефон
Cont: RO38RZBR0000060009775951
0723-509505, 0761-668878; Генерални
Banca: Raiffeisen Bank Ag. Dorobanţi
конзулат Републике Србије у Темишвару
(за мање пошиљке - тел: 0256.40.03.34) и 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
одрасле): у
0256.496.969;
Букурешту,
Велики Семиклуш
координатор
UNIUNEA SÂRBILOR DIN
– координатор
Драган Крстић,
ROMÂNIA
Славољуб Аднађ
телефон
CF
4481721
(од 9 до 18 часова
0722247263,
у СПЦ Велики
0213137712.
RO46RNCB0565049294930001
Семиклуш),
Солидарност
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
телефон 0722коју је на делу
231308;
показао наш
- Жупанија Арад – седиште месне
народ ових дана, модерна Европа не памти,
организације Арад Гај, (Str. Dunării nr.132,),
бар не последњих деценија.
понедељком и средом од 17 до 20 часова и
Поносни на свој народ, притекнимо у
суботом од 15 до 20 часова, координатор
помоћ, покажимо у овим тешким тренуцима,
Драган Воштинар, телефон 0757-462387;
као што смо увек умели, да смо људи и
седише месне организације Арад,
браћа.
координатор Миливој Силашки, телефон
0721-667744, Зоран Мутавски 0745-330061.
ПОМОЗИМО СВОМ НАРОДУ!
Организације, компаније и приватна лица
ПОМОЗИМО СРБИЈИ И
која желе да помогну угроженом
становништву могу се обратити на телефоне
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ!
Савеза Срба 0256-491754, 0256- 435977.
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KULTURA
Српско народно позориште из Новог Сада у Темишвару

ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНА ПРАЗНИНА
БРОДА ЗА ЛУТКЕ
У оквиру Мађарског позоришног
фестивала ТESZT у Темишвару је у уторак
27. маја, с почетком у 19 часова, изведена у
сали Опере представа Српског народног
позоришта из Новог Сада „Брод за лутке“ у
режији Ане Томовић по тексту Мирјане
Марковић.
Овај много пута извођен и награђиван
комад по Европи и САД бави се темом
судбине
женског бића
у савременом
свету.
Јунакиња, коју
сјајно игра
глумица Јасна
Ђуричић,
пролази кроз
свет седам
класичних
бајки, које
нимало не
личе на
жуђени свет
детиње
маште, већ на
надреалну
стварност
кошмарног лавиринта од раног детињства до
старости.
Ана Томовић је градила веома радикалан,
маштовит и експерименталан театарски
израз. Метафора, симбол и преплитање
планова су ефектно искориштена средства
за сложеност сазревања урбане Жене уметника, мајке, љубавнице или супруге.
Само три глумца улазе у свет Жене,
тумачећи, заправо, различите генерацијске
аспекте мушкости с којима се она сусреће
на путу иницијације: снага али и замор
(Уча), лицемерје (Жабац) и
малограђанштина (Тата Медвед) зрелог
човека (игра их Радоје Чупић); прека нарав
(Љутко), сигурност, моћ и доминантност
(Ловац) мужјака у пуној снази (игра их Ненад
Пећинар); несигурност и килавост
(Медведић, Поспанко), провокативност
(Орлић), ратоборност (Орао) и нежност

(Ивица) врло младог мушкарца (игра их
Радован Вујовић).
Писац текста Милена Марковић о
представи је рекла:
„Прво, бајке су јако окрутне. Зато што је
живот окрутан и оне представљају
иницијацију у свет одраслих. Може да буде
и другачије али трагачи морају да прођу
одређене крваве ритуале. Ти ритуали значе
да мораш да
прођеш,
окрвавиш
стопала,
мораш да
знаш или да
погодиш,
мораш да
имаш неког
ко ће да ти
помогне да
нађеш.
Значи,
господин
Случај је
врло важна
ствар у
бајкама, а тај
господин
више од свега изазива страх и језу. Нема
божанског у бајкама, само чудесног. Некад
чак не победе они који су на почетку добро
позиционирани, него они који имају чудо.
Зато је у овој драми једна уметница. Она
поседује чудо у себи. Осим тога што је
чудо, она је чудовиште. То, значи, није бајка
или је једна бајка која је саму себе појела,
саму себе гризе за реп на једној крвавој
вртешци. Онда, бајке су природне.
Физиолошке су, у њима су постојеће основне
боје и огољени односи. Сензуалне су.
Најбоље бајке немају поуку. Зато што не
служе за тешење него за јачање и за
узбуђење. И припремају за смрт. Једино
чудовишта и уметници остају да живе, о
њима се прича и прича, и плаше се људи.“
Љубинка Перинац Станков
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И МОРИШ ТЕЧЕ УЗ ЗВУКЕ ТАМБУРЕ...
Сунчан мајски дан се спустио над
зеленом поморишком равницом у Чанаду,
попут благослова разбокорене природе, а
чанадски домаћини су од ране зоре почели
да се спремају за прославу летњег Светог
Николе, за кога се у народу тврди да је
повратио вид слепом српском краљу
Стефану Дечанском.
Људи су око 16.00 часова почели да се
окупљају у порти српске цркве, али и у
оближњем дворишту
седишта Савеза
Срба у Чанаду.
Након вечерње
службе, месни парох
Радослав Стојков је
позвао окупљене да
три пута обиђу
храм, на челу са
маленом кумицом
Мелином Дејаном
Плавошин, која је
носила славски
колач у котарици
окићеној цвећем. Након обредног опхода
уследило је резање колача у црквеној порти,
наравно, у присуству свештенства и
овогодишњих кумова, чланова породице
Матеј. Славску ружу је за идућу годину
преузела месна подружница Савеза Срба.
Народ се окупио у великом броју у
дворишту оближњег Српског клуба да
присуствује првом наступу малих Чанадских
тамбураша, који су уз помоћ Славена
Павловића и других бивших чланова „Лала
са Мориша“ почели да свирају прошле
године, не би ли наставили дугогодишњу
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тамбурашку традицију којом се њихово село
дичи.
Деветнаесторо малих чанадских
тамбураша је „запрашило“ по струнама, а
блага и весела банатска песма се пронела
са крошња старих храстова на гране младих
врбиних ластара, који су из плодне црнице
почели да се извијају покрај мутног Мориша.
Људи су их испратили аплаузом, срећни што
се традиција наставља захваљујући
њиховом
ентузијазму.
Успедио је
наступ малих
тамбураша из
Семиклуша,
предвођени Марком
Бугарином, у
сарадњи са
Ендрејом
Аугустиновим и
Батом Рајчићем.
Тања Влашчић и
Амира Микулеску су
отпевале неколико песама, а чанадски
омладинци су у наставку извели сплет
народних игара у кореографији Оане Ердеј.
Организатори су овом приликом захвалили
кумовима, Савезу Срба у Румунији,
родитељима и општини Чанад на указаној
помоћи. Госте и домаћине је на крају
забављао „Гера Бенд“ из Кикинде, али су
сви присутни остали под утиском малишана
у лалошким ношњама који тамбурају
невидљивим стазама предака.
Горан Мракић

HRAMOVNE SLAVE

МЕХАЛЧАНИ ЗА СВЕТОГ НИКОЛУ

Прошлог четвртка, 22. маја, Црквена
општина Темишвар – Мехала заједно са
својим парохијанима, Србима из Темишвара,
околних места, гостима из матичне Србије
прославили су храмовну славу Пренос
моштију Светог оца Николаја - Летњег
Светог Николу.
Вечерње са резањем славског колача
одржано је са почетком у 17.00 часова, а
служили су гости из Београда, протојерејставрофор Миодраг Поповић, свештеник
Светосавске цркве у Београду, протојереј
Јован Милановић, парох цркве Светог
покрова Пресвете Богородице и игуман
Јустин (Стојановић), а појао је Мешовити хор
српске православне цркве из Мехале под
руководством Меланије Ћиоран. Након
резања славског колача у присуству
овогодишњих кумова, породице Јеремић:
Раденка, Михаеле, Иване, Србинке и Илије,
православним хришћанима обратио се
беседом архијерејски заменик, протојерејставрофор Маринко Марков, који је пренео
поздраве Његовог преосвештенства владике
Лукијана, поздравио госте, изасланике и

представнике Његове светости патријарха
Иринеја, а затим веома надахнуто говорио о
мехалској парохији и позвао народ да се
прикључи хуманитарној акцији прикупљања
помоћи за браћу из матице којима је помоћ
неопходна. Месни парох, отац Стојан
Петровић, је захвалио Црквеном одбору, који
вредно ради за напредак мехалске парохије,
Мешовитом црквеном хору, а затим похвалио
овогодишње кумове, једну од најугледнијих
породица ове парохије, породицу Раденка
Јеремића, која је приложила део новца за
разглас у месном храму и пожелео им од
срца много здравља у име својих
парохијана. Кумство и славску ружу за
следећу годину, како то српска традиција
налаже, прихватио је Шаца Милојевић. У
порти мехалског храма уприличено је
народно весеље, а за добро расположење
побринуо се Тамбурашки оркестар „Шеве“ из
Српске Црње, а српске народне песме
певао је вокални солиста Душан Бељин.
Миодраг Тодоров
br. 1266/30.05.2014.
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У Великом Сенпетру:

КУМСТВО ПРЕУЗЕЛЕ ПЛАВЕ ДЕЛИЈЕ
Храмовну славу Пренос моштију Светог
оца Николаја, у нашем народу познат још
као Летњи Свети Никола, Сенпетарци су
прославили прошлог четвртка, 22. маја у
вечерњим сатима.
Свечано резање славског колача одржало
се у српском
православном храму
са почетком у 17.00
часова.
Након резања
славског колача у
присуству
овогодишњих кумова,
српске омладине организатора
манифестације
Сенпетарска ракијада,
парохијанима се
обратио кратком
беседом месни парох,
протонамесник Пера
Илијевић.
Парох сенпетарски
је у православном храму приликом
изговорене беседе, пред присутним
парохијанима и гостима, захвалио
овогодишњим кумовима, представницима
српске омладине из места, и истакао њихов
труд и залагање на афирмисању свог родног

села. Кумови храмовне славе су се
побринули да и овогодишње славље
приликом храмовне прославе протекне у
најбољем реду уз богату славску трпезу и
народна кола оркестра Берислава Пејића.
Кумство и славску ружу за наредну годину
прихватили су
чланови КУД „Плави
делија“, заједно са
својим
руководиоцима. Са
почетком у 20.00
часова одржана је
културно-уметничка
приредба и бал у
сенпетарском Дому
културе. Наступили
су гости, КУД „Свети
Сава“ и Тамбурашко
друштво „Батини
бећари“ из Великог
Семиклуша, затим
хармоникаш Дачи
Драган и КУД „Плави
делија“ из Великог Сенпетра. После
приредбе уследио је бал и игранка на којој
је свирао оркестар којим руководи
хармоникаш Берислав Пејић, а славље и
добро расположење окупљених Срба у
Великом Сенпетру трајало је до зоре.
Миодраг Тодоров

СЛАВЉЕ У ВАРЈАШУ
У четвртак, 22. маја, у поподневним
часовима Варјашани су се окупили у
великом броју у српској православној цркви
и присуствовали вечерњу са резањем
славског колача
поводом њихове
храмовне славе
Летњег Светог
Николе. Пред бројним
верницима служили
су свештеници:
Благоје Чоботин,
Рада Арсин,
Константин Пују,
Илије Кристеа и
месни парох Душан
Кључар.
Овогодишњи кум
је био Бојан Ђурић
заједно са својим родитељима Весном и
Браниславом. После свечаног чина резања
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славског колача, присутнима се обратио
месни парох Душан Кључар пригодном
беседом и упутио апел за прикупљање
помоћи за православну српску браћу
настрадалу у
недавним поплавама
које су задесиле
матичну Србију и
Републику Српску. На
овогодишњој
храмовној слави за
окупљене Варјашане и
њихове госте у порти
цркве свирао је
Оркестар „Несаница“
из Келебије (Србија),
који је затим наступио
и приликом
одржавања културноуметничког програма у месном Дому културе.
У оквиру вечерњег програма пред великим
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бројем мештана наступили су ученици
варјашке Основне школе, полазници
фолклорне групе, која негује српске народне
игре и фолклор. Подељени у две старосне
групе, мањи узраст - полетарци и њихове
старије колеге, девојчице и дечаци су под
руководством њиховог уметничког

руководиоца, професорке Наде Ћирић,
одиграли и приказали неколико сплетова
сачињених од традиционалних српских
народних игара. По окончању вечерњег
културног програма славско весеље је
настављено уз песму и игру.
Миодраг Тодоров

СВЕЧАНО И ВЕСЕЛО У ДИЊАШУ
Летњи Свети Никола је храмовна слава у
бројним нашим местима, међу којима се
убраја и Дињаш, у ком се на овај 22. мај
окупљају бројни мештани, али и њихови
гости. Летњи Свети Никола је за Дињашане
по много чему посебан празник. Храмовна
слава није само празник храма, цркве, већ и
слава целог села. Тога дана сви Срби у
селу су свечари. Сви тога дана свечаније се
понашају. Позивају
се гости из других
села, одлази се на
литургију, потом се
гости одводе
породичним кућама
на ручак, а поподне
се упуте у цркву на
вечерње, те резање
славског колача.
Свечано је у цркви,
свечано је и на
сокаку.
У раним јутарњим
часовима у
дињашанском
храму на славској
литургији служили
су: протојереј Васа Жупунски, парох
рудњански, протојереј-ставрофор Тибериу
Бенеску, румунски парох из Улбеча,
протонамесник Милорад Остојин, месни
парох дињашански и јереј Василе Балог,
румунски парох из Дињаша. Својим
присуством славу је увеличала и
преподобна мати Евгенија (Станковић) из
манастира Св. Ђорђа.
Истог дана у поподневним часовима
верници су поново дошли у свети храм, да
би присуствовали вечерњу са резањем
славског колача с почетком у 17.00 часова
заједно са великим бројем пристиглих
гостију из околних места, Темишвара и
иностранства који су служили: протојерејставрофор др Бранислав Станковић,
архијерејски намесник темишварски и парох
фабрички, протонамесник Славољуб
Везелић, парох петровачки, протојерејставрофор Тибериу Бенеску, румунски парох
из Улбеча, протонамесник Милорад Остојин,

месни парох дињашански, јереј Василе
Балог, румунски парох из Дињаша, јереј
Драгослав Везелић, парох станчевачки и
јереј Кристијан Попа, парох грчаношки
(Карпиниш).
Пререзали су славски колач овогодишњи
кумови ТО „Златна суза“ из Дињаша. Они су
за овај важан догађај у животу села, који се
ретко где поштује и слави као у Дињашу,
припремили све оно
што је за овакве
прилике потребно,
па и више од тога.
Након славске
беседе коју је
изговорио
протојерејставрофор др
Бранислав
Станковић, славску
ружу и кумство за
наредну годину
прихватио је Жељко
Тодоров, у име КУДа „Свети Никола“ из
Дињаша. То је још
једна потврда да су
дињашанска деца невидљивим нитима
везани за село својих предака.
Чину обреда резања славског колача
присуствовали су председник Савеза Срба,
Огњан Крстић, посланик Славомир
Гвозденовић, посланик Георге Чобану и
улбечански председник Општине, Јоан
Фаркалау.
После вечерња и резања колача уследио
је у порти цркве културно-уметнички
програм, где је наступио подмладак ТО
„Златна суза“ из Дињаша. Реч је о деци која
уче већ годину дана да свирају тамбурашке
инструменте. Они су, на одушевљење
публике, одсвирали две композиције: „Ајде
Като, ајде злато“ и „Прођи Миле кроз наш
крај“. Као домаћини и кумови, ТО „Златна
суза“ извео је неколико песама а уз њихову
пратњу запевале су и Сенада Стојанов и
Јасмина Фењац, на опште весеље и радост
присутних. Кумови за наредну годину, КУД
„Свети Никола“, за присутне одиграли су два
br. 1266/30.05.2014.
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сплета игара, првенствено из нашег Баната,
у кореографији маестра Милосава Татарића,
а све то уз музичку пратњу народног
оркестра под управом Борка Стојанова.
У вечерњим сатима Дињашани и
многобројни гости окупили су се на балу, у
месном Дому културе, а за добро
расположење постарале су се Јасмина

Фењац и Камелија Боже у пратњи народног
оркестра у саставу: на хармоникама проф
Јоца Бугарски, Лаза Весић и Борко
Стојанов, за клавијатурама били су Бобан
Стојковић и Сорин Стеја, а на саксофону
пратио их је Маријус Кришан.
Горан Гога Пантин

СВЕТИ НИКОЛА У МАЛОМ БЕЧКЕРЕКУ
Једна од највећих и најлепших српских
цркава у румунском Банату, у Малом
Бечкереку, изграђена 1823. године а чији је
храм посвећен преносу моштију Светог
Николе (Летњи Свети Никола) прославила је
у четвртак, 22. маја, своју храмовну славу,
како то чини одвајкада. Иако је наша
заједница у сталном опадању, Срби у овом
лепом селу грчевито се одупиру потпуној
асимилацији, а пре свега нестанку
заједнице. Наравно, велики удео у томе има
и српска православна црква, али већ више
година и месна
организација Савеза
Срба и појединци,
којима је стало до
свог језика, своје
вере, својих
традиција.
Све је било
спремно тог дана у
Малом Бечкереку за
прославу сеоске
славе. У светом
храму, у јутарњим
сатима, славску литургију су служили:
протојереј Мирослав Драган, украјински
свештеник из Темишвара Кристијан Поповић,
јереј Љубодраг Богичевић, парох дећански и
сочански, румунски парох из Малог
Бечкерека јереј Јоан Журж, и месни парох
јереј Милан Миоковић. За певницом били су:
умировљени свештеник Жива Милованов,
јереј Миливој Горник, парох семартонски и
иванђански и свршени теолог Васа Моза, а
одговарање на литургију давао је Хор
Саборне цркве из Крагујевца под управом
протојереја Драгослава Милованова.
У поподневним часовима православни
верници дошли су да присуствују резању
славског колача и освећењу кољива и вина.
Вечерње са резањем колача служили су:
протојереј Васа Жупунски, парох рудњански,
протосинђел Никон (Корићанац) из
манастира Св. Ђорђе, украјински свештеник
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Кристијан Поповић и месни парох Милан
Миоковић. За певницом су били умировљени
свештеник Жива Милованов, јереј Миливој
Горник, парох семартонски и иванђански,
монах Димитрије (Гуглета) и монахиња
Евгенија (Станковић) из манастира Св.
Ђорђа, као и теолог Васа Моза, у саслужењу
хора из Крагујевца под управом протојереја
Драгослава Милованова.
Овогодишњи кумови били су Мирјана
Мороти и Јован Јанкулов, а кумство и
славску ружу, како то наша српска традиција
налаже, прихватили
су за наредну годину
председник МО ССР
Марко Бранков и
Нада Николин у име
КУД „Свети Никола“
из Малог Бечкерека.
Славски значај
увеличали су својим
присуством
председник општине
Рајмонд Овидиу Русу,
председник ССР,
Огњан Крстић, посланик ССР у Румунском
парламенту, Славомир Гвозденовић,
посланик у Румунском парламенту од стране
бугарске заједнице, Николаје Мирковић,
председник Савеза Украјинаца за Тимиш
Јура Хлеба, директор месне Основне школе
Делија Ђан, заменик председника општине
Адријан Силвиу Герасим и председник МО
ССР Темишвар Дејан Попов.
Са великим нестрпљењем су бројни
присутни на славском весељу очекивали и
наступ културно-уметничких друштава „Свети
Никола“ и „Изворашул“ која активишу у
Малом Бечкереку. Било је потребно само
погледати изразе лица њихових родитеља,
њихових дедова и бака и закључити колико
за ово село значе ова фолклорна друштва.
Слава је закључена народним весељем.
Горан Гога Пантин

PRAVOSLAVQE
Свети Николај Српски

ВАЗНЕСЕЊЕ ГОСПОДЊЕ
Јеванђеље о вазнесењу Господа
Лука 24, 36-53. Зач. 114. Дела Апостолска 1, 3-12.
(...)И изведе их на поље до Витаније, и
подигнувши руке своје благослови их. И кад
их благосиљаше, одступи од њих, и
узношаше се на небо. Како величанствен и
дирљив растанак са земљом! Тамо на
ивици Горе Јелеонске, на догледу хумке,
испод које је умрли Лазар поново се дигао у
овај времени живот, уздигао се васкрсли
Господ у недогледне
висине вечнога живота.
Уздигао се не до звезда
него изнад звезда;
уздигао се не до ангела
него изнад ангела, и не
до највиших сила
небесних него изнад
ових, изнад свих
бесмртних војски
небесних, изнад свих
рајских обиталишта
ангелских и
праведничких, далеко,
далеко и за херувимске
очи, до самога престола
Оца небесног, до у
сами тајанствени олтар
Свете и Животворне
Тројице. Мера те висине
не постоји у створеном
свету; можда је њој
равна у противном
правцу само дубина, у
коју је гордост сурвала
Луцифера, одступника
од Бога; дубина, у коју је Луцифер хтео
сурвати и род људски. Господ Исус спасао
нас је од ове бесконачне пропасти, и место
дубине бездна уздигао нас у божанске
висине неба. Уздигао је нас, велимо, из два
разлога: прво, јер се Он уздигао као телесни
човек, као што смо и ми, и друго, јер се
уздигао, не Себе ради, него нас ради, да би
нама отворио пут примирења с Богом.
Узносећи се Својим васкрслим телом, које
су људи били умртвили и у земљу зарили,
Он је благосиљао рукама, које су људи били
клинцима израњавали. О, благословени
Господе, како је превелика милост Твоја! С

благословом је почела историја Твога
доласка у свет, с благословом се и
завршила. Објављујући Твој долазак у свет
архангел Гаврил је поздравио Пресвету
Богоматер речима: Радуј се, благодатна,
благословена си ти међу женама! А сада,
када се Ти поздрављаш са онима, који Те
примише, Ти шириш пречисте руке Своје и
обасипаш их
благословом. О,
најблагословенији међу
људима! О, благодатни
источниче благослова!
Благослови и нас, као
што си благословио
апостоле Твоје!
И кад гледаху за
њим где иде на небо,
гле, два човека
стадоше пред њима у
белим хаљинама, који
рекоше: Људи
Галилејци! Што
стојите и гледате на
небо? Овај Исус који се
од вас узе на небо
тако ће доћи као што
видесте да иде на
небо. Два човека у
белим хаљинама јесу
два ангела Божја.
Невидљиве војске
ангела пратиле су свога
Господара са земље на
небо, као што су Га негде допратиле с неба
на земљу при Његовом зачећу у Назарету и
рођењу у Витлејему. Двојица од њих при
вазнесењу Господа учинили су себе
видљивим за очи људске, по Промислу
Божјем, ради једне испоруке ученицима. Та
испорука била је неопходна за оне, који су
се могли осећати остављеним и осамљеним
по одласку Спаситеља. Овај Исус који се од
вас узе на небо тако ће доћи. (...)
Припремио је Протојереј-ставрофор
др Бранислав Станковић
br. 1266/30.05.2014.
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OD PETKA DO PETKA
ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ
Апелу Савеза Срба придружили су се,
међу првима, ђаци и професори Српске
гимназије предавши новчану помоћ коју су
заједнички прикупили. Леп гест, који вреди
поздравити и који треба узети за пример.

председник Румунске парламентарне групе
за пријатељство са Србијом.
С. Гвозденовић и Б.О. Ардељан су
пренели Његовој екселенцији господину
Бранку Бранковићу, амбасадору Републике
Србије у Букурешту, подршку и солидарност
са Србијом и српским народом. НР

ДОНАТОРСКИ СКУП У ДЕТИ

На Апел су одговорили и студенти
Србистике из Букурешта на челу са својим
професорима Октавијом Неделку и Лидијом
Чолевић. Заједно са њима у Букурешту су
помоћ сакупљали и студенти са више
факултета Букурешког универзитета. Са
букурешким студентима су у среду били и
Борислав Велимировић, потпредседник ССР
и Славомир Гвозденовић посланик.
Примерна солидарност младих нам враћа
наду да хумани гестови могу бити
вишеструко корисни. НР

Прошлог петка, 23. маја, на иницијативу
МО ССР из Дете, одржан је Донаторски скуп
и упућен је јавни Апел за прикупљање
добровољних прилога намењених за помоћ
грађанима погођених поплавним таласом у
Србији и Републици Српској (Босни и
Херцеговини).
Иницијативу су покренули Дијана
Татарушану, председник МО ССР у Дети и
јереј Љубодраг Богичевић, месни парох
Српске православне цркве. Тог дана
свечана сала „Парк“ била је препуна народа
и представника градских институција, који су
се одазвали апелу за прикупљање помоћи
за страдале у поплавама које су задесиле
Србију и Републику Српску. Овој племенитој
иницијативи српске заједнице из Дете
присуствовали су: председник Савеза Срба
у Румунији Огњан Крстић, градоначелник

ПОЛИТИЧКА ДЕКЛАРАЦИЈА И
ПОЗИВ ЗА ХУМАНИТАРНУ
ПОМОЋ У ПАРЛАМЕНТУ
РУМУНИЈЕ
У уторак, 27. маја, српски посланик
Славомир Гвозденовић је у Парламенту
Румуније у оквиру своје политичке
декларације упутио позив за хуманитарну
помоћ Србији. Писмо истог садржаја је
посланик поделио свим члановима Дома
посланика и Сената. Са званичне говорнице
С. Гвозденовић се обратио својим колегама
и на почетку редовне седнице Дома
посланика. Председавајући седницом,
придружио му се јавно и Валерију Згонеа,
председник Дома посланика.
Апел нашег посланика подржао је и
темишварски сенатор Бен Они Ардељан,
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Дете Петру Роман, представници Градске
болнице, представници Спасилачке службе
и противпожарне заштите, Жандармерије,
Граничне полиције, Градског дома културе,
деца са васпитачицама Градског забавишта
и просветни кадар са децом из Основне
школе, као и представници медија.
После одржавања Донаторског скупа,
већи део присутних упутио се према
Српском православном храму, где је јереј
Љубодраг Богичевић служио молебан и
помен страдалим у поплавама које су
задесиле Србију и Републику Српску. Г.Г.П.

POLITI^KA HRONIKA

ИДЕМО У БРИСЕЛ!
Пише:
Србољуб
Мишковић

Оно што смо доживљавали током минуле изборне
кампање у Румунији, мало је личило на избор
европарламентараца а више на битку за наредне
председничке изборе

Некако смо догурали и до завршнице
европарламентарних избора на овим нашим
просторима, као и свих осталих 27 чланица
ЕУ. За Европски парламент требало је
изабрати, у свих 28 држава, преко 750
посланика, зависно од броја становника
земље. Румунији су припала 32 посланичка
места. Највише европарламентараца има
Немачка, чак 96.
Када се изабрани посланици буду
преселили у Брисел, зависно од партије или
странке којој припадају, определиће се за
једну од 7 посланичких група у Парламенту.
До сада је најбројнија парламентарна група
била Народна европска партија, која ће и
предложити председника Европске комисије.
За петама им је и сада Европска социјалдемократска партија. По првим резултатима
мало тога ће се променити у наредних пет
година.
Оно што смо доживљавали током минуле
изборне кампање у Румунији, мало је личило
на избор европарламентараца а више на
битку за наредне председничке изборе у
новембру ове године. Личила ми је ова
кампања на неки припремни турнир
фудбалских екипа за велика такмичења.
Провераване су снаге, прогнозирале шансе,
тражиле су се слабе тачке у противничким
редовима. Сви су гајили наду да ће успети,
али је било јасно да ће победник бити само
један и то Социјал-демократска партија.
Питање је било само којим резултатом. А
резултати парламентарних избора би
требало да послуже као одскочна даска за
оно што следи крајем јесени.
На изборним листићима нашле су се 15
партија и странака и 8 независних
кандидата. Укупно је на изборним листићима
било уписано преко 580 кандидата за, како
рекосмо, 32 места. И такмичење је почело у
раним јутарњим сатима 25. маја.
Остало је да се “погоди” да ли ће овога
пута на биралишта доћи већи проценат
бирача него пре пет година. Највише њих су
сматрали да ће их бити мање. Испоставило
се да су погрешили. Чак преко 32 одсто
грађана са правом гласа су дошли на
биралишта. По процени органа јавног реда и
изборних комисија, већих изгреда није било,

тако да се може рећи да је све протекло у
најбољем реду. Чекали су се још резултати.
У касним сатима, након затварања
биралишта, највише су се радовали
социјалисти. ПСД, заједно са УНПР-ом и
Конзервативном странком, са којима је у
Коалицији, убедљиво је тријумфовао са
преко 37 одсто освојених гласова. Остале
партије су зарадиле далеко мањи број
гласова. Највише су били разочарани, иако
то нису признали, чланови Националлибералне партије и Партије “Народни
покрет”. Демократско-либерална странка
није била изненађена слабим процентом,
посебно након свега онога што се догодило
минулих месеци, док је УДМР био доследан
свом изборном проценту и освојио 3
посланичка места. Велико изненађење је
приредио независни кандидат, глумац Мирчја
Дијакону, који је у неким градовима освојио
више гласова него ПНЛ, рецимо.
По окончању избора, када су већ били
познати, у великој мери, резултати, челници
партија које нису постигле циљ најавили су
да ће у њиховим редовима доћи до битних
промена, како би се избегле грешке у
наредном изборном циклусу. Цело
руководство Национално-либералне партије
је поднело оставку већ сутрадан, а биће
изабрано ново на предстојећем конгресу за
месец дана. За Партију “Народни покрет”,
која је први пут учествовала са својим
кандидатима на изборима, мали проценат
гласова је вредан подстрек.
Дакле, Социјал-демократска партија, са
својим коалиционим партнерима, освојила је
37,6 одсто гласова, а редистрибуцијом 46,0
процената, те ће имати 16 посланика. На
другом месту је ПНЛ, са 15,0 процената
(редистрибуцијом 17 процената), значи 5
посланика. ПДЛ је освојио 12,2 процента
(редистрибуцијом 15) и имаће исто 5
посланика. Четврти је независни Мирчја
Дијакону са 6,8 процената и једним местом
у Парламенту. Следи потом УДМР са 6,3
процента (редистрибуцијом 8) и имаће 3
посланика, док ће Партија “Народни покрет”
имати 2 посланика, будући да је освојила
само 6,2 процента гласова.
br. 1266/30.05.2014.
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Душан Петровић – Соколовац

НИ ПЕДАЉ НЕОБРАЂЕНОГ ЗЕМЉИШТА
Соколовац je село смештено крај реке
Нере, а на само пар километара од Дунава.
Био је леп и сунчан пролећни дан. Мештани
су на сокацима, завршавају разне послове,
неки испред својих кућа, други одлазе до
својих њива. Разговарамо са неколицином и
распитујемо се како тече свакодневни живот.
Упутили су нас код Душана Петровића.
Нашег саговорника
затичемо на сокаку
са осталим
члановима породице.
Сазнали смо да су
му оба родитеља из
Соколовца, Стојан и
Лепосава, а он је
рођен 1944. године и
има још два брата:
Александра и Перу.
Оженио се Дојном,
има две ћерке
Корину и Аницу, и
два дивна унука:
Кристијана Богдана
Ђуру и Дениса
Адријана Ђуру.
Обојица су чланови
подмлатка КУД
„Соко“ Соколовац.
Некада је, каже чика
Душа, седмогодишње
основно образовање
завршавало много
сеоске деце, а
школовање и
усавршавање су
многи попут њега настављали у Темишвару.
Он је био ђак Професионалне школе у
кварту Јозефин, где је изучио за зидара.
После неколико година и пар течајева и
испита, постаје техничар при Жупанијском
савету града Решица у сектору
Систематизације. Радио је на подручју
општина: Карбунар, Најдаш, Соколовац,
Нова Молдава, Сикевица, итд. Градиле су се
ћуприје, путеви, тротоари, риголе, магацини
при школским зградама за материјале, нуз
просторије поред сеоских домова културе.
Средином осамдесетих година мештани су
га изабрали за председника Пољопривредне
сеоске задруге. Функцију председника вршио
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је и у периоду од 2004. до 2008. године, као
члан Еколошке партије. За време свог
мандата трудио се и залагао да што више
допринесе развоју свог села. Док
разговарамо констатујемо да нема више
сеоских мајстора као некада. Ни ковача, ни
кројача или тишлера, једва неколико зидара,
а омладину не занима више занат. Млади су
почели још средином
деведесетих година
масовно да
напуштају село у
потрази за бољим и
мирнијим животом.
Чика Душан нам је
потврдио оно што
смо и сами видели,
да у њиховом атару
нема парлога, ни
педља необрађеног
земљишта. Ратари су
вредни, што
потврђује и добар
принос по хектару,
али проблеми настају
тек када се житарице
и летина убиру са
плодних њива, па се
након складиштења и
сушења не добија
обећана цена. Од
некада познатог
краја са много грла
рогате стоке, данас,
по речима нашег
домаћина, једва да
још има неколико домаћинстава у којима се
гаје краве, козе или овце. Пред полазак за
манастир Базјаш разговарамо о најважнијој
споредној ствари на свету – фудбалу.
Познато је да је Соколовац дао неколико
добрих спортиста, а најпознатији је Миодраг
Белодедић. Општина је пре неколико година
организовала и финансирала турнир,
посвећен нашем познатом фудбалском асу,
на којем су се такмичили тимови из
Пољадије и Клисуре, као и матичне Србије.
Време у Соколовцу тече другачије него у
граду, а Нера је ту да им животе преприча.
Миодраг Тодоров

KLISURA I POQADIJA
Радимна

Обичаји и традиције старих,
будућност младих
Четрнаесто издање културно-просветне
манифестације Обичаји и традиције старих,
будућност младих одржало се крајем
прошле седмице, од петка 23. маја до
недеље 25. маја. Првог дана у петак, 23.
маја, уприличен је свечани дочек свих
учесника Семинара у просторијама Основне
школе „Атанасије Кожокару“ Пожежена.
Пристигли су учитељи и професори основних
школа и наставних институција из
Темишвара, Лугожа, Карансебеша, Решице и
околине. Домаћини, просветни радници из
места, дочекали су своје драге госте
обучени у српске
народне ношње и
за ову прилику
приредили
изложбу народне
радиности и
традиционалних
експоната. За
време одржавања
Семинара главне
тачке о којима се
разговарало биле
су наставак даље
сарадње и
потписивање
протокола о
партнерству. Учесници су затим
присуствовали концерту хорског појања у
православном храму у Пожежени, а гости су
поклонили цркви икону Свете Марије. У
оквиру овогодишњег Семинара организована
је посета манастиру Базјаш и Српском
културном центру „Свети Сава“.
Манифестација је настављена у Радимни,
где су учесници присуствовали радимској
слави - Пренос моштију Светог оца
Николаја, уз добропознате српске народне
песме, а овогодишњи кумови, чланови КУД
„Свети Никола“, потрудили су се за добро
расположење. Следећег дана, 24. маја,
пристигли су гости из Кусића, Томашевца и
Беле Цркве, па је у поподневним часовима
организовано спортско такмичење. Прво у
банатским шорама, на којем су гости из
Томашевца после узбудљивог меча
победили Радимце резултатом 6-5.
Домаћини су се реванширали приликом
одигравања фудбалске утакмице и победили
госте са 5-2. У вечерњим часовима био је
заказан културно-уметнички програм у

радимском Дому културе. Пред почетак са
пар речи гостима и мештанима обратили су
се председник ССР, Огњан Крстић, а у име
домаћина Томислав Поповић и упутили апел
да се настави започета акција прикупљања
помоћи за браћу из суседне Србије, који су
настрадали у недавним поплавама и
клизиштима. Било је важних и угледних
гостију у сали: председник Општине Бела
Црква, Станко Петровић, секретар Црвеног
крста Бела Црква, Владимир Радоњић,
председник ронилачког тима Бела Црква,
Александар Стојановић, директор
Дидактичке куће из
Решице, Тудор
Дјакону,
представник
Инспектората из
Решице,
професорка
Николета Марку,
кнез Општине
Пожежена Мира
Радованковић,
директор О.Ш.
Берзаска, Рамона
Сороћану, директор
О.Ш. Сикевица,
Флорика Гаина,
потпредседник ССР и председник МО ССР
Стара Молдава, Адријан Мојсеш, Сава
Константиновић, којима су уручене Дипломе
за помоћ и добру сарадњу коју су пружили
током ове године. Културно-уметнички
програм улепшали су својим наступима гости
из Србије: КУД Кусић, КУД Бела Црква, КУД
Берзаска, О.Ш. Љупкова, КУД Сикевица,
КУД Стара Молдава и Нова Молдава, КУД
„Вииторул“ Пожежена, КУД „Соко“
Соколовац и КУД „Свети Никола“ Радимна и
Томиленд. После програма одржао се бал и
игранка до касно у ноћ, а песми и дружењу
никад краја када се сретну стари пријатељи.
У недељним јутарњим часовима домаћини
су се растали од гостију на обали реке уз
заклетву која се рецитује за кумачин
понедељак и обећали једни другима да ће и
за XV издање манифестације Обичаји и
традиције старих, будућност младих
поново да се сретну и друже.
Тома Поповић
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НА САЈМУ ТИМИШКИХ ГИМНАЗИЈА
У уторак, 27. маја, у највећем
темишварском тржном центру „Јулијус Мол“
био је организован „Сајам тимишких
гимназија - сајам образовних понуда“. На
тринаестом издању скоро све елитне
установе и школе из наше жупаније имале су
свој штанд, где су ученици и заинтересовани
родитељи могли да виде разне понуде
образовања.
Српску гимназију „Доситеј Обрадовић“ на
Сајму тимишких гимназија представили су,
на једном од четрдесетак штандова:
директор Јадран Кланица и Ђурђевка
Радука, професорка енглеског језика, као и
неколико ученика наше школе. Штанд
Српске гимназије био је добро посећен, па
су за време презентације професори и
ученици заинтересованим посетиоцима
давали и додатне информације. Оно што
треба знати сваки ђак који жели да упише
Српску гимназију, јесте да се настава одвија
на српском језику, од припремног до
дванаестог разреда – профил: математичкоинформатички и филолошки смер. Редовно
се врши усавршавање и размена са
наставним установама и професорима из
матичне Србије, пројекти су финансирани из
европских фондова, а ученици који желе да
наставе више студије могу добити
стипендије из Србије.
Наш недељник је током прошлих месеци
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промовисао упис за полазнике припремног и
првог разреда у Српску гимназију „Доситеј
Обрадовић“. Морамо истаћи да се наша
гимназија може похвалити одличним
резултатима и великим бројем апсолвената,
који су на крају школовања уписали више
студије на разним факултетима широм
Румуније и иностранству. Напоменимо да је
темишварска Српска гимназија добитник
високог признања „Вукове награде“, а њени
ђаци су већ више година прваци у
ваншколским активностима. Издвајамо рад
играчке групе културно-уметничког друштва,
мешовитог школског хора и вокалне групе,
позоришне дружине, а од спортских
активности фудбалски тим постиже добре
резултате. За све који желе обезбеђена је
исхрана у гимназијској мензи, као и смештај
у интернату у суседном Банатском колеџу, а
може се изабрати и продужени боравак за
полазнике од припремног до петог разреда.
Превоз ђака за полазнике првог циклуса
врши се од куће до школе минибусом. На
располагању ученицима су савремени
услови за учење и рад: лабораторије
биологије, хемије, физике, информатике и
кабинет за савремене језике, као и
библиотека са преко 20.000 наслова на
српском и румунском језику.
Горан Гога Пантин
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“ПУТЕМ СВОГ ЖИВОТА”
„Једном, одлази свако, путем свог
живота. На растанку само, срце каже, ја ћу
се вратити“… биле су речи песме која је у
уторак, 27. маја, најчешће одзвањала
ходницима Српске гимназије „Доситеј
Обрадовић“ у Темишвару, наравно, уз
добропознате „Гаудеамус“ и „Растаје се моја
генерација“.
У пратњи
професора Јоце
Бугарског и његове
хармонике, ученици
дванаестог разреда
кренули су у
опроштајни обилазак
школе коју су
похађали толико
година и у којој су
са својим
најближима делили
добро и зло.
Након поздрава
са свим ученицима
и бившим колегама, уследила је церемонија
предаје кључа. У име апсолвената
присутнима се обратила Гордана
Малимарков, док је испред
једанаесторазредаша Ивана Милојков
истакла да је за њену генерацију почело
одбројавање. Својим бившим ђацима

укратко су се обратиле и разредне
старешине Дара Пауљевић и Стева Перинац
у име професорке Јулијане Галеш, а
директор Јадран Кланица, у свом обраћању,
поздравио је све присутне, захваливши им
на лепим тренуцима и пожелевши им пуно
среће у наставку, на факултетима, у раду и
животу.
Са тугом у
срцима, сада већ
бивши
„Доситејевци“,
изашли су у парк,
да се заједно
сликају испред
школе која им је
дуго времена била
заједничка кућа.
Наравно, сви ће се
вратити још једном
због матуре, али
заједничких часова,
одмора и дружења
више неће бити. Остаће за успомену
заједничке фотографије, споменари, поруке,
проливене сузе и незаборавно дружење
поводом матурске вечери.
Горан Гога Пантин
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ЗВЕЗДИНА 26. ТИТУЛА ПРВАКА ДРЖАВЕ
Фудбалери Црвене звезде, коло пре краја
првенства, освојили су 26. титулу првака
државе, прекинувши низ Партизана од шест
узастопних титула.
Црвена звезда је на свом стадиону у
веома отвореној утакмици са обе стране,
савладала ОФК са 4-2, чиме је сачувала
предност од 3 бода у односу на Партизан, и
због тога што је боља у међусобним
сусретима, постала шампион коло пре краја
Јелен Супер лиге. Партизан је за утеху
убедљиво славио у Суботици са 4-1, златне
бодове спаса освојио је Раднички из
Крагујевца у Новом Пазару, док је Вождовац
победом над Радом знатно удаљио
Грађевинаре од Супер лиге.
Резултати и стрелци 29. кола:
Нови Пазар – Раднички К. 0-1 (Спалевић
52‘)
Чукарички – Раднички Н. 0-0
Спартак – Партизан 1-4 (Ковачевић 55‘Лазовић 21‘ једанаестерац, Лука 45‘, Пантић
72‘, Марковић 83‘)
Вождовац – Рад 2-1 (Обрадовић 26‘,
Божић 75‘ једанаестерац- Милошевић 60‘
једанаестерац)
Доњи Срем – Слобода 0-0
Црвена звезда – ОФК 4-2 (Лазовић 15‘,
Печник 40‘, Мрђа 46‘, Нинковић 85‘Палочевић 12‘, Гајић 44‘)
Напредак – Војводина 0-2 (Иванић 31‘,
Настић 59‘)
Јагодина – Јавор 1-1 (Ђурић 23‘- Доцић
49‘)

Табела:
1. Ц. звезда
29 23 2 4 63-24 71
2. Партизан
29 21 5 3 62-20 68
3. Јагодина
29 13 8 8 39-29 47
4. Војводина
29 11 11 7 35-29 44
5. Чукарички
29 12 8 9 30-29 44
6. Раднички Н.
29
9 13 7 26-22 40
7. Нови Пазар
29 11 6 12 32-32 39
8. Вождовац
29 11 6 12 33-35 39
9. Напредак
29
9 8 12 39-40 35
10. Спартак
29
8 10 11 23-35 34
11. ОФК
29 10 3 16 31-42 33
12. Раднички К.
29
7 10 12 29-48 31
13. Доњи Срем
29
6 11 12 28-40 29
14. Слобода
29
7 7 15 21-37 28
15. Јавор
29
5 11 13 25-35 26
16. Рад
29
7 5 17 17-36 26
У последњем колу, 28. маја, играли су:
Раднички К. – Јагодина
Јавор – Напредак
Војводина – Црвена звезда
ОФК – Доњи Срем
Слобода – Вождовац
Рад – Спартак
Партизан – Чукарички
Раднички Н. – Нови Пазар
Листа стрелаца:
19 голова: Мрђа (Ц. звезда)
13 голова: Пешић (Јагодина)
11 голова: Дауда (Ц. звезда),
Миросављевић (Чукарички), Шкулетић
(Партизан), Чаврић (ОФК)
9 голова: Арсенијевић (Нови Пазар)
8 голова: Милијаш (Ц. звезда), Спалевић
(Раднички К.)

ОРЛОВИ ДОБИЛИ ЈАМАЈКУ
Фудбалска репрезентација Србије
савладала је Јамајку са 2-1 у првој
пријатељској утакмици на турнеји по САД и
Бразилу.
У Њу Џерсију пред само око 1.500
гледалаца Србија је већ у 3‘ дошла до прве
прилике, када је Марковић након грешке
одбране Јамајке пред празним голом
погодио пречку. У 13‘ након дуплог паса
Тадића и Тошића, Тошић је погодио за 1-0, а
у 22‘ након сличне акције Коларова и
Тадића, Коларов је савладао по други пут
голмана Блејка за 2-0. Ударац Тошића у 28‘
укротио је Блејк, Тошић је у 31‘ шутирао
преко гола, а Јамајка је припретила први пут
у 39‘ када је ударац Матокса зауставио
голман Стојковић. Митровић је у 42‘ био сам
на око 10 метара, али је шутирао право у
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Блејка, а након добре акције Јамајке по
левој страни у 53‘ Ситон је главом смањио
на 2-1. Стопостотну прилику пропустио је
Ђорђевић у 75‘, ударац Давкинса у 77‘
одбранио је Стојковић, баш као и Блејк
ударац Басте у 84‘. У 87‘ начињен је
прекршај над Коларовим у шеснаестерцу,
судија је показао на белу тачку, а ударац
Коларова у 88‘ лако је зауставио Блејк.
Под стручним руководством вршиоца
дужности селектора Србије, Љубинка
Друловића, за победу над Јамајком
постарали су се: Стојковић, Гудељ,
Ивановић, Пејчиновић, Коларов, Тошић,
Матић (од 85‘ Петровић), Јојић, Марковић (од
60‘ Баста), Тадић и Митровић (од 69‘
Ђорђевић).
Страницу припремио: Јадран Кланица
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Прва фудбалска лига

ДОВИЂЕЊА ДО... КО ЗНА КАД!
Првенство Прве лиге за сезону 2013/2014.
АКС Поли Темишвар је започео победом
против Динама са 2-0, а окончао је такође
победом са 1-0 против Конкордије. Обе на
свом терену. Испоставило се да ова два
успеха, међутим, нису били довољни да се,
поред других тријумфа, одржи у елитном
фудбалском друштву наше земље. Између
почетка и краја биле су бројне осцилације и
на терену и на клупи, које су љубитеље
фудбала у граду на Бегеју све више
удаљавале од стадиона “Дан Палтинишану”,
тако да су на бројним утакмицама трибине
биле празне. С времена на време, да би
вероватно доказали да је фудбал
непредвидљива игра, момци Валентина
Велче, потом Аурела Шунде а на крају и
Дана Алексе постизали су и солидне
резултате, као нерешене утакмице са
Стеауом, Петролулом или победе против
КФР-а и Тргу Жиуа у гостима. Били су то
мечеви који су уливали наду да се АКС
Поли може, када постоји воља и залагање,
носити и са свим осталим ривалима у лиги.
Ипак, најчешће су познаваоци фудбалске
игре запажали лимит скоро свих играча
Политехнике, недостатак фудбалске технике

и “оријентације” на терену, а посебно
недостатак прецизности у додавању лопте и
шутева на гол. Примера ради Поли је на 34
утакмице постигла само 24 гола, најмање
после Короне. Ни освајање важних и
виталних бодова на свом терену, у
сусретима са противницима из доњег дела
табеле, није се остварило по “плану”, тако
да је темишварски прволигаш у пролећњем
делу шампионата постигао, на свом терену,
само једну победу и то у последњем колу
када је судбина клуба већ била запечаћена.
Од јесени АКС Поли (или како ће се већ
звати) ће морати поново да крене од
почетка. Ако и овај почетак буде на истом
нивоу као и претходни, ништа добро нам се
не пише. Можда ће се АКС Поли поново
домаћи Прве лиге као и до сада, с обзиром
на постојећу конкуренцију у Другој лиги, али
ће поново остати празних шака када се
суочи са претензијама Прве лиге. Видели
смо посредством телевизијских преноса или
на стадиону да Поли не располаже ни
приближно квалитетном кадру играча као
претходних година, да се не враћамо у
историју.

Европски фудбалски купови

Утакмицу сте посматрали, убеђен сам,
посредством малих екрана. Атлетико,
овогодишњи шампион Шпаније, је први
постигао гол и то у 36. минуту захваљујући
сналажљивом Годину. Када су сви
помислили да ће Атлетико освојити још једну
круну, дошао је ред Реалу да покаже и
докаже да није џабе “краљевски клуб”. У
продужецима меча изједначио је Рамос, а
потом су мрежу Атлетика затресли Бејл у
110. минуту, Марсело у 118. минуту и
Роналдо у 120. минуту. Дакле Реал-Атлетико
4-1.
У финалу Евролиге снаге су одмерили ФК
Севиља и Бенфика. Био је ово још један
покушај португалског шампиона да се
домогне титуле након што је претходно
седам пута изгубио у финалу. Меч је окончан
0-0 а након продужетака се испоставило да
шпански клуб боље изводи пенале. И тако
се и други пехар нашао у витринама једног
шпанског клуба исте сезоне...
Сада се поставља питање ко ће
Шпанцима стати на пут. Да видимо и како
ће проћи у Бразилу на Светском првенству.
Нећемо дуго чекати.

ШПАНИЈА, ОЛЕ!
Не памтим да су иједне фудбалске
сезоне клубови из исте европске државе, у
организацији УЕФА, толико владали
фудбалским стадионима као ове. Шпанија је,
несумњиво, центар фудбала на Старом
континенту. Поред чињенице да је ова
иберијска земља првак света и првак
Европе, ове сезоне је привукла пажњу
светске фудбалске јавности одличним
резултатима и победама.
До сада се није десило да клубови из
истог града играју финалну утакмицу Лиге
шампиона. Можда ће се то поновити једног
дана када мегдан буду делили Манчестер
јунајтед и Манчестер сити, Интер и Милан,
Арсенал и Челси Лондон, Спартак и Динамо
или ЦСКА Москва, итд. Док се то не догоди,
у Лисабону су минуле седмице снаге
одмерили Реал и Атлетико, оба из Мадрида.
Могла је УЕФА слободно да организује
финални меч и у Мадриду, али је и у
главном граду суседног Португала стадион
био препун, тако да је личио на пчелињак.

Страницу припремио: Србољуб Мишковић
br. 1266/30.05.2014.
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^ESTITKE
Најлепши дан, најдражи дан,
ЕМА МИЛОСАВЉЕВИЋ
твој 1. рођендан! Ако у животу заиста постоји
срећа, што живот чини лепшим, онда је наша жеља
да та срећа буде упућена теби.
За твој рођендан поклањамо ти дане пуне ведрине,
топлину која не нестаје и љубав која вечно траје.
Буди здрава, срећна и безбрижна.
Увек са тобом и уз тебе: сестра Маја и братић
Лука.

Наш драги
Са најлепшим
осмехом на лицу,
најслађим речима и
првим корацима у
животу, први
рођендан слави, 31.
маја, наша драга
ЕМА
МИЛОСАВЉЕВИЋ
из Темишвара
Само је година иза
тебе, а пуно испред.
У свакој години која
те чека пронађи
радост, здравље и сву срећу овог света!
Срећно ти било прво по реду рођенданско
славље, на многаја љета, нека ти живот
буде испуњен лепим и светлим
тренуцима, уз твоје дивне родитеље.
Грле те и љубе твоји кумови Сузи и Неша.

ДАРКО БЛАГОЈЕВ
2. јуна прославиће
свој 5. рођендан.
Поред најлепших
жеља, мноштво
играчака, шарених
књига и рођенданске
торте, поклањамо
ти нашу љубав у
којој ћеш увек наћи
разумевање, снагу
за нови лет, лек за сваки бол. Заједно
градимо свет у коме се памти само оно
најлепше, оно због чега вреди живети,
оно које се највише воли, а то си Ти!
Зато буди и надаље наше највеће
радовање! Од срца: тата Драган, мама
Маргарета, деда Боривој, мајка Драгица,
стриц Зоран, тетке Софија, Љубица и
Светлана и уја Ђура са породицом.

Наш најдражи
МИОДРАГ ТОДОРОВ
27. маја прославио је свој 19. рођендан. Желимо ти да
остварујући своје снове остављаш трагове, да време не мериш
годинама већ љубављу и пријатељима. Својим осмехом, својим
успесима чиниш нас најсрећнијима пуних 19 година, јер ти си
посебан и заслужујеш нешто посебно на овом свету. Путеви ће ти
се укрстити, спајати и раздвајати. И кад будеш најјачи и
најслабији увек ћеш негде на некој станици живота пронаћи слике
наше љубави. И знај да смо ми ту, уз тебе када год ти то буде
потребно.
Све најлепше жеље за твој рођендан, пуно успеха на матурском
испиту желе ти мама Драгослава, тата Здравко и сви твоји
најмилији.
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OGLASI
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, 4.
јуна у 20.00 и на каналу ТВР 3, 3. јуна,
у 12.20, биће на програму емисија у
којој ће се представити свештеник и
песник Благоје Чоботин. Део
програма биће посвећен кампањи за
прикупљање помоћи страдалима у
поплавама које су задесиле Србију.

Позив матурантима
Српске гимназије генерација
1989.
Постоје тренуци у животу који нам
заувек остају у сећању и добијају праву
вредност тек када се поделе са драгим
особама.
Зато, будимо заједно на прослави 25.
годишњице од завршетка гимназије и
полагања матуре. Састанак ће се
одржати у Српској гимназији „Доситеј
Обрадовић“ у Темишвару, у петак, 13.
јуна 2014.
Позивају се и бивше колеге који су
завршили са нама VIII и X разред.
Информације на тел:
Зоран Петров - 0722.49.34.81.

20 ГОДИНА
Апсолвенти Српске гимназије у
Темишвару, генерација 1994. године,
организују 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.

БУДИТЕ И ВИ ЧЛАН
СРПСКЕ ЧИТАОНИЦЕ
У дворишту Српске куће (Трг
уједињења бр. 5), у некадашњој
учионици где је школу учио Милош
Црњански, чија биста стоји баш код
улаза у читаоницу, налази се Српска
читаоница.
Ту ће вас дочекати библиотекар Ђока
Стојанов сваког понедељка и среде
од 11.00 до 19.00 часова, као и
уторком, четвртком, петком од 9.00 до
17.00 часова. Суботом и недељом
Читаоница не ради.
Очекују вас преко 17.500 књига
претежно на српском језику, преводи
страних и румунских писаца, али и
књиге Издаваштва ССР.

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
br. 1266/30.05.2014.
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На дан 3. јуна испуниће се 13 година туге
и бола од када смо
испратили на пут без
повратка нашег драгог
и никада прежаљеног
инж.
АРКАДИЈУ ЂУРЂЕВА
из Дињаша
Био си ослонац наше породице, чуваћемо те у нашим срцима
вечно, док смо живи.
Твоји најмилији, ожалошћена породица: супруга Мицика, син Милан, ћерка Слободанка,
унуци Александра, Саша, снаја Дорина, сестре Иванка, Маца и Гина са породицом.
Вечна ти слава и успомена, драги наш!
Осам тужних година пролазе од када је
преминуо наш драги
ТРАЈАН ЂИКУ
ШИКЛОВАН
из Дињаша
Живот уз тебе био
је проткан најдрагоценијим животним вредностима. Наша огромна љубав према теби,
твоме лику и делу чуваће те вечно од заборава и док је нас ти ћеш бити са нама у
нашим причама, сећањима и успоменама.
Са тобом је отишао и део нас, али ће сећање на твоју племенитост и доброту остати
да живи заувек.
Ожалошћени: супруга Ката, син Сава са
породицом, син Марјан са породицом и син
Ади са породицом.
Са болом у души
подсећамо да се 5. јуна навршавају 6 месеци од када нас је заувек напустила наша мила и драга
ПАВА БИРЂАНИН
рођена Милошев
Остале су успомене, сећање и вечна туга.
С поштовањем ћерка Мирјана, зет Нику и унук Александар.
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Годину дана (3. јун)
живимо без драге
ЈЕЛЕНЕ УНЧАНСКИ
из Чанада
Не можемо се помирити са тим да те
више нема. У срцу
бол, у очима сузе, у
души празнина не дају
ублажити тугу за тобом. Остаје бескрајна
жал за твојом добротом, смиреношћу, разумевањем, твојом неизмерном родитељском
љубављу.
Једногодишњи парастос ће се одржати у
недељу, 1. јуна, у Српској православној цркви у Чанаду. Заувек ожалошћени: супруг Стефа, син Мита, снаја Данијела, унуци Ненад,
Неда и мали Стефан.
Тужни помен поводом проласка године
дана од када је преминула наша драга
ЈЕЛЕНА УНЧАНСКИ
из Чанада
Твојим одласком настала је дубока рана
која не зараста, туга
коју време неће никада излечити. У сваком
откуцају срца болиш, у
свакој сузи се видиш, у
свакој тишини се чујеш.
Никада те нећемо заборавити: сестра Натица, шогор Нелу, синовци Кристијан и Славица са породицама из Америке.
Тужан и жалостан је дан
31. мај, када је пре 14 година прерано преминуо
мој драги брат
АРСА РОСИЋ
из Варјаша
Драга моја браћо, Арсо
и Ароне, као и наши родитељи, много смо се вас
зажелели. Остали су велики бол и туга у нашим сломљеним срцима,
које ће трајати вечно. Нећемо вас никада заборавити, хвала вам на свему. У вечитом болу ваши: сестра Милица, синовица Тинка,
Владимир, Лариса и зет Штефан. Молимо Господа Бога да их прими у рајско насеље.
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Пре годину дана
отишао је тихо и достојанствено као што
је и живео драги тата

Година жалости и
туге како је у Господу
уснуо наш драги и племенити

КОСТА МИК
из Сараволе

КОСТА МИК
из Сараволе

Био си нам велики
ослонац, узор и понос.
Учио си нас како живети, знати и умети,
имати веру у живот.
Нема више твог осмеха који је значио доброту, топлог крила које се звало родитељска љубав, меке руке која се звала благост,
нема више твојих позлаћених речи да нас
бодре, посаветују, науче. Остаје само сећање. Дубоко, снажно, лепо и чисто као твој
живот, као твој напор да нам осветлиш и
покажеш пут.
Увек у мислима са тобом: ћерка Звездица
и зет Милан.

Пошао је у свој вечни дом тихо и полако, као што је и живео,
на благој ватри изгарајући како би нама
пружио што више радовања, племенитости
и доброте. Нама је у аманет оставио непроцењиве поуке и путоказе којима и данас често корачамо. Он и сада живи у нашим ожалошћеним срцима.
Заувек ожалошћена супруга Милена.
Једногодишњи парастос одржаће се у недељу, 1. јуна, у Српској православној цркви
у Сараволи.

Тужно сећање на 1.
јун, када ће се навршити година дана од
када је преминуо наш

Пролази најтужнија
година дана од када
нас је напустио драги
КОСТА МИК
из Сараволе

КОСТА МИК
из Сараволе
Хвала ти за све што
си нам у животу пружио, за све чему си нас
научио, хвала ти за
родитељску љубав и
доброту, којом си нас
обасипао. Увек ћеш остати у нашим срцима упамћен, и не дамо забораву да нам те однесе! Сваки осмех, топлу
реч, бескрајну љубав коју нам је пружао, вечно ћемо носити у срцима: син Сава, снаја
Офелија, унуци Роксана и Алекс.

Живот без тебе тежак је, време не брише тугу, не умањује
бол. Не доноси заборав, боли као првог
дана. Био си део нас
и остаћеш с најлепшим успоменама које
сада јако боле, које ће нас до последњег
даха подсећати на тебе и твоју родитељску
љубав док смо били заједно.
Никада те нећемо заборавити: син Јова,
снаја Мела, унуке Анђелија и Јасна.

Годину дана живимо без драгог оца
КОСТА МИК
из Сараволе
Утехе нема, заборав не постоји, тужна су наша срца, а празан
сваки кутак где је био. Хвала му што је наше животе испунио
родитељском љубављу, радошћу, бригом и топлином, што је наше
детињство и младост учинио ведрим и спокојним, учећи нас поштењу,
достојанству, храбрости и праштању... Вечна ти слава и успомена!
Заувек у срцу: син Мита, снаја Марчела, унуци Овидију и Ади.

br. 1266/30.05.2014.

31

^ITUQE
Тужно сећање
Наш драги отац, свекар и деда, добри, племенити, брижни, поштен, пожртвован, пун
разумевања, топлине,
поверења и доброте
СТАНКО ВУКОВАН
из Српског
Семартона
који нас је све дочекивао и испраћао
отвореног срца, волео
нас безусловном родитељском љубављу,
наш анђео чувар - преминуо је пре 18
година. Био је благослов и привилегија имати
те за оца и деду. Почивај у миру и спокојству.
Са тугом: син Душан, снаја Десанка и унук
Станко са породицом.
18 протеклих година
нису умањиле нашу
љубав и поштовање
према теби, драги наш
СТАНКО ВУКОВАН
из Српског
Семартона
Био си нам путоказ
како треба у животу
живети, радити, учио
поштењу и честитости.
Срећни смо што смо
те имали. Са дубоким
поштовањем и љубављу чуваћемо успомену
на тебе.
Никада те нећемо заборавити: ћерка Марина,
зет Обрад и унука Будинка са породицом.
Поново пролеће и
месец мај, а нама бол
и туга у души јер смо
пре 8 година изгубили
нашу најдражу баку
МИРНУ ПОМОРИШКИ
из Варјаша
Отишла си тихо и
без речи и оставила си
нас без твоје подршке
и твог ослонца, али
твоја мајчинска љубав
усадила је у наша срца вредности које се не могу избрисати нити
заборавити. Носимо те у души и срцу и не
дамо те забораву. Твоји најмилији.
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Већ година дана од
како не можемо више
да те загрлимо драга
нама
ЧАРНА БУФТЕА
рођ. Марков
Мајко наша драга
Кетфељ и Темишвар
су нам тако пусти без
тебе, али душа и срце
испуњени су нам ликом твојим. А успомену на тебе свакога дана молитвом одевамо. Бог кога си волела и
којем си се за нас молила сада нека чува
твоју племениту душу заједно са светима твојим пријатељима.
Господе прими и наше молитве и упокој
душу наше мајке јер јој једино, молећи се за
њу, можемо на свему захвалити, ми који је
неизмерно волимо: син Маринел и Михајица,
снаха Михајела, унуци: Зоран, Космин и Михајела са породицама.

Пролазе 4 године од
када је преминуо наш
СВЕТОЗАР
ПАСУЉСКИ ТЕТЕЛА
из Српског
Семартона
Бол и туга су уз нас,
а ти си са нама у мислима и срцима. За
собом си оставио успомену која не може
да избледи, неокаљано име које ћемо памтити само по добру и сећање које нас опомиње да без тебе морамо да наставимо даље онако како си живео ти: достојанствено,
часно и храбро. Са тугом: супруга Јела и син
Јовица са породицом.

Тужно сећање на 30.
мај, када је пре 4 године
преминуо
ЂУРА ЈОВАНОВИЋ
из Наћфале
Остала је велика туга и
празнина за ћерку Олгу,
сина Душана, унуке Драгану и Горана
Вечна му слава и успомена.

