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ЗА СРБИЈУ
С ЉУБАВЉУ
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КОРНЕЛИЈУ ВАЈДА
организатор

концерта „Rock 4
Serbia”

КУД “Свети
Никола” - Дињаш

у Музеју села

Видео сам избеглице,
људе који су побегли са

минимумом који су успели
да понесу са собом

“
”

“
”

Испред Српске куће,
на алеји мањина,

застала је колона на челу
које су били овогодишњи

кумови...

Партнер: Donatie.ro
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V E S T I

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ
КУД „КРУНА“ У РУДНИ

У суботу, 7. маја с почетком у 20 часова
одржава се у Рудни хуманитарни концерт са
учешћем КУД „Круна“ из Српског Семартона.

Организатори, МО ССР Рудна, ССР и
Општина Ђулвез очекују и госте из околних
места да им се придруже, а пошто је ово
први концерт после дуги низ година затишја,
посећеност ће верујемо бити велика. Љ.П.С.

ФЕСТИВАЛ БРАТИМЉЕЊА
И ДАН СВИНИЦЕ

У суботу, 7. јуна одржава се Фестивал
братимљења Свинице и Доњег Милановца.
Како сазнајемо од Николе Курића, око
педесетак особа доћи ће из Србије, а међу
гостима биће и КУД „Стара Молдава“ и КУД
„Свети Никола“ из Радимне.

Дан ће обиловати и спортским
такмичењима, фудбалом, стоним тенисом,
шахом итд. Вече ће се закључити балом.

У недељу, на празник Дова, 8. јуна с
почетком у 11 часова, резаће се колач у
цркви, а МО ССР из Свинице преузима
Духове као крсну славу.

Код старе цркве светиће се крст, а с
почетком у 14 часова заседаће одбор за
оснивање Клуба синова села.

У поподневним сатима на сцени ће се
ређати пет генерација Свиничана од ђака до
најстаријих приказујући лепоту домаћег
фолклора. Увече ће се све закључити
балом. Љ.П.С.

МЛАДИ КЊИЖЕВНИЦИ
ОРГАНИЗУЈУ ХУМАНИТАРНО

ВЕЧЕ ЗА СРБИЈУ
У суботу, 7. јуна с почетком у 18 часова у

темишварском клубу Cuib d’Arte биће

организовано књижевно вече са
прикупљањем новчане помоћи за
настрадале у поплавама у Србији.

Читаће те вечери млади књижевници:
Марјус Алдеа, Тудор Крецу, Раду Павел Гео,
Богдан Мунтјану, Милана Петров, Александру
Поткоава, Ана Пушкашу и Александар
Стојковић. Љ.П.С.

ДОВИ У ЂИРУ
На празник Духова, или Дова, СКУД

„Михајло Андрејевић из Петровог Села
наступиће у Ђиру на храмовној слави.

Како сазнајемо од вође Миодрага Илина,
КУД „Михајло Андрејевић“, наступиће после
резања колача, у порти цркве уз оркестар
Илије Константиновића. Љ.П.С.

ДЕЧЈИ СУСРЕТИ У РОЈКИ
Овогодишњи дечји сусрети одржаће се у

Ројки (Алба Јулија) где ће се у петак 6. јуна
и суботу 7. јуна дружити малишани од
припремног до четвртог разреда из
Мачевића, Радимне, Белобрешке, Фенлака,
Сенпетра, Немета и Српске гимназије
„Доситеј Обрадовић“.

Како сазнајемо од Вере Жупунски, деца
ће посетити тврђаве и дворце у Алба Јулији,
Деви и Хунедоари, а пратиће их учитељице.
Љ.П.С.

63 ГОДИНЕ ОД ДЕПОРТОВАЊА
У темишварском Парку правде код

споменика Депортирцима у Бараган одржаће
се 14. јуна с почетком у 10 часова редовни
састанак и комеморација 63 године од
Депортовања у Бараган.

Организатори упућују позив свима који
желе и могу да дођу и на тај начин обележе
овај тренутак наше историје. Љ.П.С.

СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА
РУКОВОДЕЋЕГ САВЕТА ССР
У просторијама Савеза у петак, 13. јуна

2014, с почетком у 16.00 часова, одржава се
седница Извршног одбора Руководећег
савета ССР са следећим дневним редом:

 1. Разматрање и усвајање пристиглих
позива за акције за месец јул 2014. године

 2. Административно-организациони
проблеми (анализа активности „Наше речи“)

 3. Разно
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Љубинка
Перинац
Станков

СЛЕДЕЋИ!

Пише:

Много је тога прошло кроз њену ординацију.  И болести и смрти
се нагледала. Шта да је још изненади? Можда нека одлука од горе,

можда нека цркавица да јој се купе бољи лекови. Можда ће од
првог имати бар чистачицу да не мора сама да брише под, или

бар медицинску сестру да јој попуњава папире

Мрачни ходник, уоквирен дотрајалим
седиштима замењује чекаоницу. Све по три
седишта повезана шипком као у
биоскопским салама прекривена су мушемом
која је некад била црвена. Велике флеке
уоквирују огромне прорезе из којих виси
сунђер. У дну ходника катанцем закључан
гвоздени предратни орман, истина
префарбан, или
тачније умацкан
неком белом
фарбом која се у
дебелом слоју
сливала по
вратима и по
стаклу, па се
тако и осушила.

- Следећи! –
повика глас иза
врата. Жена са
дететом у
наручју устаје.
Дете је инертно,
отворена су му
уста и тешко дише.

- Ко те је послао код мене? Требало је да
идеш с њим на хемотерапију.

- Али, тамо сам већ била. Послали су ме
код вас.

- Добро. Спусти га ту.
Кроз отворена врата види се уморна

силуета лекарке у белом мантилу. Седа коса
јој безоблично пада преко лица и скоро
прекрива велике подочњаке. Премешта хрпу
папира са једног стола на други. Отпија
гутљај воде из чаше и уздише дубоко и
дуго, као да је у том уздаху читав век
терета сабрала.

У ходнику влада тишина. Нико ни са ким
не прича. Неколико одраслих и болесна
деца. Свако у свом парчету ходника, пазећи
да не заузме превише места, људи
склупчани у сопственом колуту тешких
мисли. Деца носе капе на главама, у
пиџамама су и у гуменим папучама. Неки
седе, а неки стоје ногу пред ногу, заграђени
загрљајем ко распећем одраслих по
огуљеним седиштима.

Из суседне опречне просторије излази
млада нервозна лекарка и са неким
разговара телефоном:

- Немам добре вести. Налази су
потврдили други степен метастазе. Спреми
се на најгоре.

У чекаоници су људи спустили погледе.
Ходник је одједном постао мрачнији и

невероватно
тесан.

Жена са
зеленом
марамом и
утонулим очима
је чврсто
ухватила своје
дете за руку и
отворила прозор.
Све је на тој
жени било
утрнуло. Све.

- Следећи! -
викнула је
лекарка

неуредне косе, са размазаном шминком и
отежалим кораком. Много је тога прошло
кроз њену ординацију. И болести и смрти се
нагледала. Шта да је још изненади? Можда
нека одлука од горе, можда нека цркавица
да јој се купе бољи лекови. Можда ће од
првог имати бар чистачицу да не мора сама
да брише под, или бар медицинску сестру
да јој попуњава папире.

Жена са зеленом марамом и утонулим
очима је ушла у ординацију и спустила на
кревет девојчицу. Скинула јој је капу и
обнажила главу без иједне власи косе. Дете
је почело да јеца.

- Не брини лепотице – осмехне се
лекарка и ухвати мало нежно створење за
крхке ручице – Ја сам ту. Бићеш ти мени
добро.

На излазу из ходника под пуним сјајем
дневног светла стајала је велика табла и
натпис: „Фондови за партиципацију за
лекове на рецепт за месец јуни су
потрошени“.
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После историјског, 400 милијарди долара
„тешког”, договора Русије и Кине о
испорукама гаса, технологије за производњу
авиона и хеликоптера, склопљеног пре две
недеље у Шангају, руски председник
Владимир Путин постигао је још један,
можда и значајнији поен – са
председницима Белорусије и Казахстана
потписао је споразум о стварању
Евроазијске уније (ЕАЕС). Тиме су се три
бивше совјетске републике ујединиле у
заједнички привредни простор који ће
сигурно уздрмати све глобалне економске
играче, а поготово оне у Европској унији.

„Потписани споразум има епохално
значење, он отвара најшире перспективе за
развој економија и повећање стандарда
грађана наших земаља. Учеснице ће
спроводити усаглашену политику у кључним
гранама економије, у енергетици, индустрији,
пољопривреди, саобраћају”, рекао је на
свечаности после потписивања споразума
руски председник.

Идеју о стварању једне овакве заједнице
изнео је још 1994. председник Казахстана
Нурсултан Назарбајев. У међувремену
између земаља потписница
профункционисао је такозвани Царински
савез који је утабао пут за коначно
стварање ЕАЕС-а.

О томе шта све садржи договор потписан
у Астани (престоници Казахстана), а који ће
на снагу ступити почетком наредне године,
светска штампа је већ нашироко обавестила
заинтересовану публику. Ипак, шта у
суштини доноси стварање Евроазијске
уније? Јер, треба поменути да су у њој прва
(Русија) и девета (Казахстан) по величини
државе на свету и Белорусија која у
европским оквирима заузима изузетно важну
стратешку позицију.

Питање које се прво наметнуло јесте:
како ће се ЕАЕС уклопити као глобални
играч, пошто ће, како стоји у потписаним
документима, деловати према принципима
Светске трговинске организације? Као и у
којој мери ће моћи да парира економском
потенцијалу САД и ЕУ?

Овде вреди истаћи још један важан
детаљ. Наиме, споразум о ЕАЕС-у
предвиђао је и учешће Украјине. То је желео
и бивши председник Виктор Јанукович.
Прозападна опозиција, међутим, била је
одлучно против, иако својим суграђанима
није понудила никакву конкретну
алтернативу. Тиме се полако разјашњава и
коме није ишла у прилог сарадња Украјине
са Русијом, Белорусијом и Казахстаном.
Такође и зашто је друга по величини

ИСТОЧНА СТРАНА

Путинов други велики поен
европска држава морала да буде гурнута у
крвави грађански рат.

Ово наводи на помисао да ЕАЕС није
искључиво економски савез. Али, који
сличан савез то јесте. Јер земље чланице,
свака за себе, и заједнички, дужне су да
обезбеде нормално функционисање
договореног. Па ако је то потребно и
политичким и војним средствима. Иако нико
– ни у Москви, ни у Минску, ни у Астани – то
неће отворено рећи. Поготово што је реч о,
како се изразио Путин, „историјском
споразуму”.

Данашњи свет прилично је уздрман.
Америка, упркос оптимизму Барака Обаме,
нема више снаге да буде једина глобална
суперсила. Европска унија се батрга у
дуговима, сепаратизму и међусобним
неслагањима држава чланица и престала је
да реагује као компактна целина. Уместо
тога, Немачка се све више намеће као
једини озбиљан играч у тој породици.
Такође, нагли успон Кине на привредном,
финансијском и војном плану, по свим
реалним проценама могао би ускоро да
узрокује смену на врху светске пирамиде
моћи.

Недостатак различитих идеологија које би
свет могле да поделе онако како је то било
после Другог светског рата, отварање
тржишта и право свакога да понуди оно што
има, и по цени коју може да поднесе,
ставило је, практично, све економије у исту
раван, наравно у складу са појединачном
моћи. Све чешће падање и прилагођавање
царинских баријера најбољи су доказ да су
идеологије заувек отишле у прошлост, а на
њихово место је ступила – прагматичност.
Управо то је основа и споразума ЕАЕС.

Питање је како ће на ЕАЕС одговорити
ЕУ и САД, да ли ће их то ујединити или
допринети новим неспоразумима унутар
европске породице. Јер, подсетимо,
потписивање споразума Русије, Белорусије и
Казахстана на неки начин је убрзано и
сталним претњама Запада да ће Русији због
Украјине увести још жешће санкције.
Стварање ЕАЕС-а зато се и тумачи као
одговор Путина на сталне претње из
Вашингтона и Брисела.

Додајмо и да су заинтересованост за
чланство у ЕАЕС-у већ изразили Киргизија и
Јерменија, с тим што су у Јеревану
одлучили да то учине у оквиру граница
признатих од стране Уједињених нација, не
би ли на тај начин избегли заоштравање
односа са Азербејџаном са којим већ имају
спор око Нагорно Карабаха.

Слободан Самарџија
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Превео и приредио: Горан Мишковић

Књижевно
посело

У Дому културе у
Ченеју организовано је
књижевно посело.
Ученици месне Опште
школе приказали су,
овом приликом, краћи
уметнички програм.

29. фебруар 1980.

Представа и бал
у Опери

Темишварски
комитет ДССКР
позива све љуби-
теље народне
музике на пред-
ставу у темишвар-
ској Опери, коју
приређује Там-
бурашки оркестар
из Суботице.

15. март 1991.

Међуопштинска
фаза

фолклорног
такмичења

На међуопштин-
ској фази такмичења
у Перјамошу прошле
недеље наступили
су и чланови ама-
терског друштва из
Великог Сенпетра.

28. април 1965.

ВРЕМЕПЛОВ

Странци посећују Румунију

Светска банка не одустаје
од Румуније

„Фелерна“ акциза

Светској банци
очигледно одговара
пословност са Румунијом,
тако да је већ осмислила
стратегију за наредних 18
година. Први кредит у
вредности од 750 милиона
евра намењен јавним
финансијама и развоју
економије је иначе већ
стигао у Румунију, док се
други у вредности од око
милијарду долара очекује почетком наредне године. Наравно,
као и до сада, Банка ће контролисати трошење сваке парице,
како новац не би отишао у секторе који нису под контролом
страних менаџера. Све у свему, познат је и датум отплате, а то
је 15. мај 2032.

У прва четири месеца 2014.
Румунију је посетило близу
446.000 страних туриста.
Већини је коначно одредиште
био Букурешт, док су се остали
углавном определили за
црноморску плажу, Делту

Акциза од 7 евроцента на
литар горива која је требало да
употпуни државни буџет, имала
је супротан ефекат. Велики
потрошачи моторног горива, то
јест бројне румунске
транспортне компаније,
незадовољни новим наметом,
су се са наших пумпи

преселили на комшијске,
будући да је тамо гориво
јевтиније, и на тај начин
знатно „оштетили“ предвиђени
буџет. У ствари, возачи су
упозоравали да ће се то
догодити, али као и обично,
власти их нису чуле.

Дунава и термалне бање.
Велика већина туриста, преко
93,3%, су Европљани,
највише из Мађарске,
Немачке, Италије, Пољске и
Аустрије.
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КОРНЕЛИЈУ ВАЈДА
организатор концерта „Rock 4 Serbia”

ЗА СРБИЈУ С ЉУБАВЉУ
• Човек који је имао једну од одлучујућих улога у току темишварских дана

Револуције ‘89, први портпарол Слободног Темишвара, први оснивач
темишварске Привредне коморе, човек који је својим хуманитарним радом

и социјалним уплитањем задужио Темишварце, своје лавље срце показао је
и када је Србија у питању и то у најтежим данима •

• Добра мајица. Јесте ли је обукли са
поводом?

Тек сам је добио од моје нећаке из
Србије. Њој сам тражио да ми купи и
шајкачу са кокардом. Ја сам по бабиној
страни Србин. Односно, мама моје маме је
Српкиња из породице Ђукић, а њен отац,
мој прадеда је био четник. Ја сам то тек
скоро сазнао, нешто пре мајчине смрти када
сам пронашао једну његову фотографију у
четничкој униформи са брадом, у црном.
Питао сам маму зашто ми је до сада није
показала. У Чаушескуово време то и није
било најздравије „порекло“. И данас имам у

Србији бројну родбину распрштану по целој
Војводини. Више родбине имам по Србији
него по Румунији.

• Ви сте се управо вратили са посла,
тачније натоварили сте шлепер
хуманитарне помоћи за Србију, а ваља
рећи да сте и међу првима однели
новчану помоћ намењену настрадалима у
поплавама у Србији. Томе се додаје и
концерт „Rock 4 Serbia” који ће у
Темишвару бити одржан 11. јуна. Откуд
толика жеља да помогнете српском
народу у несрећи?
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удружења „Lions“ чији сам члан - „Ми смо на
услузи“. Не бих вам набрајао хуманитарне
акције у којима сам учествовао, јер нећете
имати довољно  страница у новини. Све је
почело тако што су мене поплаве задесиле
у Србији. Био сам са једном делегацијом и
доживео сам да се за нашим аутом затворио
аутопут. Видео сам људе који су побегли са
минимумом који су успели да понесу са
собом. Решио сам да искористим своје
искуство у прикупљању помоћи. Ја то радим
већ двадесетак година, још из времена
револуције. Звао сам пријатеље у Новом
Саду и конкретно питао да ли се по
радњама могу купити вода, детерџент, уље,
шећер. Када су ми одговорили да свега тога
има, најбрже могуће однели смо новац,
односно 1.500 евра у првој транши,
намењених настрадалима у поплавама. То је
било најефикасније и најбрже. Са шлепером
смо већ имали доста проблема, са царином,
папирологијом, товарењем, истоваром. Но и
то је требало да се уради. Имам искуства
са поплавама. Уствари, због поплава које су
задесиле 2005. наш регион, ја сам постао
члан „Lions“. Тада сам био директор „Ети“
који више не постоји, и успео сам да на
лакши начин извршим дистрибуцију помоћи.
Месецима смо хранили Отелек, и
дистрибуција је била организована. Мораш
веровати у оно што радиш, а ваљда ти
треба и мало љубави према људима.

• Следећи корак помоћи Србији јесте
концерт „Rock 4 Serbia” који ће се
одржати 11. јуна. Шта очекујете од овог
концерта?

Хуманитарни концерт организују „Lions
Club“ из Темишвара, Удружење „Про
Филхармонија“ и Филхармонија Баната која
обезбеђује простор. Морам да признам да
сам замислио концерт сасвим другачије.
Требало је да учествују други рок бендови.
Не бих сад никог помињао, али
реоријентација је квалитетна и  пала је
према „Desant“-у. То су наши момци из
Темишвара који су ми пријатељи и који су
врло радо прихватили моју понуду. Момци
из београдског рок бенда „Теksas flood“,
су исто из цуга прихватили и обрадовали
се позиву. Јако су добри музичари и
мислим да ће ово бити концерт за
памћење у Темишвару. Ту су и момци из
„Burning Table“. Они су наши Темишварци

и по мом мишљењу један од најбољих
румунских рок састава. Можда су мање
познати у Србији, али су већ пробили
границе Баната и Румуније, јер су имали
наступе у Бечу и Мађарској са веома
запаженим успехом. Да не заборавим да су
своје учешће најавили и Григоре Бужор
Харига, Мирела Јакоб, Мирчjа Буњеа, Саши
Вушкан, Леви Молнар, Богдан Нађ, Жолт
Сабо и многи други. Имамо два и по сата
на располагању, а толико се музичара
најавило да не знам како ћемо се уклопити
у време. Још увек не знамо да ли ћемо
концерт одржати у летњој башти или у сали
Капитола. Није толико могућност кише
проблем, него је у центру града забрањена
музика на отвореном после 22 сата. У сали
се већ можемо надужити колико нам воља.
Не сумњам да ће концерт бити успешан.
Карте су већ у продаји, а сума која се
прикупи биће донирана Лајонс Клубу у
Новом Саду, који ће се побринути да паре
стигну где је најпотребније. Моја сугестија је
Обреновац, а уједно водићу из Темишвара
екипу новинара да
се увере да су
паре кориштене
где треба.

Љубинка
Перинац
Станков



8 br. 1267/6.06.2014.

NA[A TEMA

БЕЛОБРЕШКА У ЗНАКУ РАДОВАЊА
Јубиларно 20. издање традиционалног

Фестивала „Мало дечје позориште“ било је
одржано прошлог викенда у Белобрешки.
Ова манифестација, покренута 1994. године,
успела је да истраје до дана данашњег,
окупљајући током година ђаке разних
узраста широм Баната. Овогодишња акција
се поклопила са Међународним даном
детета, који се обележава 1. јуна. Програм је
започео у 13.00 часова, а трајао је негде око
два сата.

 Уводни део програма био је намењен
умировљеним просветним радницима из
Белобрешке, Дивића, Радимне и Пожежене,
којима је Савез Срба у Румунији, на предлог
своје Месне организације у Белобрешки,
доделио Повеље захвалности и Захвалнице
за допринос, труд и залагање на чувању
просветних институција и унапређењу
образовања. Благодарност што су нам били
учитељи и родитељи истовремено, и што су
нам усадили љубав према свему вредном и
свему што нас краси као људе и Србе,

примили су: Паулина Милановић, Слободанка
Крстић, Цветко Крстић, Алиса Крстић,
Ружица Грујић, Радивој Симоновић, Јесена
Стојковић, Младенко Стојковић, Ана
Стојковић, Емилија Браила, Божидар Божић,
Елена Божић, Делија Албеану, Ива
Окановић, Михај (Миша) Миленковић,
Миладинка Миленковић, Светлана
Стоисављевић Ећеди, Маргита Живановић,
Милена Димитровић, Јованка Блаж, Звезда
Поповић, Божанка Чонка, Аница Ђуровић.

Председник Савеза Срба у Румунији,
Огњан Крстић, поздравио је све присутне, а
највише децу и мале глумце-аматере,
истакавши да је ово традиција која треба да
се испоштује и одржи што дуже.

Први су на сцену ступили ученици I-IV
разреда из Белобрешке (учитељица Невена
Стефановић), који су извели комад „Ко је
украо лето“, да би се после њих публици
представили ђаци ОШ Пожежена (учитељица
Александра Марковић), који су на румунском
извели „Cântăm primăvara“. Уследиле су
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представе „Шта је моје“ у извођењу
малишана из Мачевића (учитељица Даница
Симоновић), после њих публици су се
представили ђаци припремног разреда из
Темишвара (учитељица Мара Малимарков)
са тачком „Кеса и тег“. Уследиле су
представе „Шмекер на часу“ („Un şmecher la
lecţie“) на румунском језику, у извођењу
малишана из Пожежене (учитељица Оливера
Берећ), „Код доктора“ ученика - првог
разреда из Српске гимназије „Доситеј
Обрадовић“ (Милена Горник). Последња
тачка у првом делу програма била је
„Пакала и очев шешир“ („Păcală şi pălăria

tatălui“) ученика четвртог разреда из
Пожежене (учитељица Барбули Флорентина).

У другом су делу наступили ученици
старијег узраста, од петог до осмог разреда.
Белобрешчани који су под упутством
професора Озрена Миленовића извели
„Штрумфовали смо Светог Саву“.
Темишварски петоразредаши су спремили
„Провале и цаке“ (уметнички руководилац
професорка Маријана Шакотић), а ђаци из
Златице (професорка Рузмаринка Ђорђевић)
су извели делић познате „Покондирене
тикве“, као и темишварски осморазредаши
али на румунском (учитељица Вера
Жупунски). Ученици Срђана Јанковића из
Соколовца су имали две тачке: „Покојник“ и
„Све, све али јело“, а професорка Славица
Мандру припремила је са ђацима из
Пожежене „Ко је крив за јединицу“.

Након краћег консултовања, жири
(професорке: Маријана Шакотић и Вера
Крстић) је одлучио да награди најбоље у
виду Диплома и новчаних награда, које су
обезбедили посланик Славомир Гвозденовић
и председник ССР Огњан Крстић. Били су
изабрани следећи:

Први циклус:
1. ученици ОШ Мачевић
2. ученици ОШ Белобрешка
3. ученици ОШ Пожежена
Специјална награда припала је ученицима

„Доситеја Обрадовића“, а за најбољу улогу
био је награђен Иван Вукашин Петко.

Други циклус:
1. ученици OШ Златица
2. ученици Српске гимназије „Доситеј

Обрадовић“ Темишвар
3. ученици ОШ Соколовац
Свим осталим учесницима су биле

уручене похвалнице, специјалне награде и
поклони у виду симболичних свота новца.
Повеље за најбоље мушке и женске улоге
припале су Петру Аџићу и Тијани Корњи.

Посебним уживањем у прелепој и
маштовитој дечијој глуми били су награђени
и гледаоци присутни у сали Дома културе у
Белобрешки али и организатори овог
јединственог културног догађаја с краја
сваке школске године у овом делу банатског
поднебља.

Горан Гога Пантин



10 br. 1267/6.06.2014.

FESTIVALI

Прошле недеље, 1. јуна, у Музеју села
Баната у Зеленој шуми одржало се XIV
издање Фестивала националних мањина,
културно-уметничке манифестације која
окупља неколико националних мањина, које
вековима живе заједно у Банату.
Организатори овог значајног фолклорног
фестивала су Тимишки жупанијски савет,
Центар за културу и уметност жупаније
Тимиш и Музеј села Баната. Српску мањину
су ове године представљали чланови КУД
„Свети Никола“ из Дињаша. Манифестација
је започела свечаним дефилеом свих
учесника алејама Музеја села.

После 16 часова испред Српске куће, на
алеји мањина, застала је колона на челу које
су били овогодишњи кумови, представници
Бугара. У дворишту Српске куће кумове и
њиховог представника, посланика бугарске
мањине у Парламенту Румуније и
председника Савеза Бугара, Николаја
Мирковића, директора Тимишког жупанијског
савета Развана Хреноског је испред наше
српске заједнице дочекала и поздравила
секретар Савеза Срба у Румунији
Златиборка Марков.

Срби су се и овога пута показали као
добри домаћини и како обичај налаже
дочекали и послужили госте традиционалним
српским специјалитетима. Весела атмосфера
наставила се алејама Музеја, а велика
поворка учесника, девојака и младића у
специфичним народним ношњама, у пратњи
оркестра из Рекаша обишла је куће свих
националних мањина, и зауставила се
испред сцене. Присутне госте, представнике
свих мањина, пре почетка четрнаестог
издања Фестивала мањина, поздравио је кум
манифестације, Николаје Мирковић и

„МОЈА ДИКА“ ДИЊАШАНСКА
пожелео свима угодан провод уз мањинце и
нагласио да су мултикултуралност и суживот
одлике које красе Банат. Свечаном
отварању Фестивала присуствовали су Иван
Мароћико, украјински посланик и Јура Хлеба,
председник Заједнице Украјинаца из Баната,
који ће следеће године преузети кумство, и
менаџер Центра за културу и уметност
жупаније Тимиш, Лилиана Лајкић. Пре
почетка културно-уметничког програма,
представници свих ансамбала одиграли су
банаћанско коло. Част да отворе
овогодишње издање Фестивала националних
мањина припала је Професионалном
ансамблу песама и игара „Банатул“, које се
на отвореној сцени Музеја села Баната
представило са три сплета румунских
народних игара, а певала је Елена Журжеску
Тоди.

У оквиру културне представе, која је
трајала скоро четири сата, учествовали су и
чланови српског Културно-уметничког
друштва „Свети Никола“ из Дињаша. Под
упутством њиховог уметничког руководиоца,
Жељка Тодорова, припремили су и одиграли
кореографију „Моја дика“, Сенадина Крстића,
сачињену од сплета банатских народних
игара. На отвореној фестивалској сцени
наступили су представници културно-
уметничких друштава и формација: Арумуна,
Украјинаца, Бугара, Мађара, Словака, Чеха,
Немаца, Рома, Јевреја, Арапска школа као и
редовни гости Фолклорна дружина Италијана
из Форгарије. Овогодише издање овог по
много чему посебног фестивала традиције и
народних обичаја окупило је десетак мањина
као и велики број Темишвараца, љубитеља
фолклора, изворне песме и народних  игара.

Миодраг Тодоров
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„КАПИЈЕ ПОЕЗИЈЕ“ У РЕШИЦИ
Од 29. до 31. маја у Решици је одржан

Међународни фестивал поезије: „Капије
поезије“, чији је организатор фестивала била
Љубица Рајкић, директор Дирекције за
културу  жупаније Караш Северин.

Фестивал је окупио бројне учеснике из
Румуније, САД, Кине, Индије итд. Из Србије
су гости фестивала били: Радомир Андрић,

Јеремија Лазаревић и Миодраг Јакшић,
затим Ружица Ненадић Благојевић и Зоран
Маслаковић. Љ.П.С.

ДЕЛЕГАЦИЈА ИЗ СЕЧЊА
У ТЕМИШВАРУ

Прошлог петка, 30. маја, делегација из
Сечња, коју су сачињавали: Слободан
Мандић, књижевник и новинар Културно-
просветне заједнице, Новак Зубац, у име
Општине Сечањ, директор Јавног стамбеног
предузећа, Зоран Лазар, председник
Омладинске организације Бока, одборник

Скупштине општине Сечањ и спортски
радник, Анита Филковић, члан Омладинске
организације Бока и модни дизајнер,
посетила је Савез Срба у Румунији. Госте су
примили председник ССР Огњан Крстић и
директор издаваштва Љубомир Степанов.
Овом приликом представљен је нови број
двојезичног Листа за културу и књижевност
Огледало-Оglinda, а разговарало се и
договарало о заједничким културно-
просветним активностима за наредни
период.  М.Т.

НА МЕХАЛСКОЈ СЛАВИ
Јасмина Фењац и Пера Тодоровић

наступили су у Темишвару 29. маја на
мехалској румунској слави.

Они су у пратњи ТО „Темишварски
споменари“ отпевали сплет песама у дуету
на отвореној сцени уз друге румунске
интерпретаторе. Љ.П.С.

ПРЕДСТАВНИЦИ ФОНДА
ЗА ПОМОЋ СРБИМА „ТОМА

МАКСИМОВИЋ“ У ТЕМИШВАРУ
Почетком седмице, у уторак 3. јуна и

среду 4. јуна, мр Милован Вујовић
председник Фонда за помоћ Србима „Тома
Максимовић“ одржао је два предавања у

Српској гимназији „Доситеј Обрадовић“
говорећи ђацима о делима Вука Караџића,
Саве Мркаља и Захарија Орфелина и
илуструјући песме на гуслама.

Уз мр Милована Вујовића био је и
издавач и новинар Радмило Милић, као и
Мара Зубац, сарадник Фонда.

Гости су се састали и у седишту ССР са
председником Огњаном Крстићем,
Љубомиром Степановим и Ђоком
Стојановим и члановима редакције „Наша
реч“. Сем поклона у књигама гости су
понудили и изложбу фототипског издања
Мирослављевог Јеванђеља која би се могла
поставити за Дане културе у Темишвару.
Уједно издавач „Мале велике књиге“,
Радмило Милић, је понудио издавачкој кући
Савеза простор за своја издања током
Сајма књига у Новом Саду. Љ.П.С.
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Темишварски Срби сваке године
обележавају Спасовдан на својствен начин,
одајући посебно поштовање празнику
највећег им храма. Тако је било и у
четвртак, 29. маја, када су  бројни
православни верници, парохијани и њихови
гости у јутарњим сатима присуствовали на
славској архијерејској литургији, коју је
служио преосвећени владика ГГ Лукијан,
администратор будимски и темишварски, уз
саслужење протојереја-
ставрофора Владимира
Марковића, умировљеног
архијерејског заменика,
протонамесника Зорана
Остојића, госта из
будимске епархије,
протојереја-ставрофора
Маринка Маркова,
архијерејског заменика,
протојереја-ставрофора
Бранислава Станковића,
архијерејског намесника
темишварског,
протојереја-ставрофора
Стојана Петровића,
протосинђела Јустина
(Стојановића),
умировљеног свештеника,
протојереја Живка
Велимировића,
протојереја Мирослава
Драгана, Јоце
Несторовића, којег је тог
дана, за досадашње
свештеничко делање,
рукопроизвео у чин
протојереја преосвећени
владика ГГ Лукијан, јереја
Саше Јашина, епархијског ђакона Миодрага
Јовановића и ђакона Јосифа Станковића.
Литургијско сабрање увеличано је
богоугодним појањем Хора православне
Српске саборне цркве. Присутним
верницима у Саборном храму пригодном
беседом, након свете литургије, обратио се
јереј Саша Јашин, а затим је монах
Инокентије, поводом тридесетогодишњице
архипастирске службе, уручио панагију
Његовом преосвештенству епископу
будимском и администратору темишварском
ГГ Лукијану.

У поподневним часовима, у присуству
великог броја верника и гостију  служено је,
с почетком у 17 сати, вечерње са резањем

ТЕМИШВАРСКИ ПРАЗНИК
ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ

славског колача и благосиљање кољива.
Чинодејствовали су протојереј-ставрофор
Владимир Марковић, умировљени
архијерејски заменик, протојереј-ставрофор
Маринко Марков, архијерејски заменик,
протојереј-ставрофор Огњан Плавшић,
архијерејски намесник арадски, протојереј-
ставрофор Мирослав Стојков, протојереј-
ставрофор Стеван Рајић, протосинђел Никон
(Корићанац), протојереј Живко Велимировић,

протојереј Мирослав
Драган, протојереј Јоца
Несторовић,
протонамесник Душан
Кључар, протонамесник
Благоје Чоботин,
протонамесник Миланко
Стојановић и јереј
Борислав Макавеј. За
певницом су били јереј
Иван Попов, ђакон Јосиф
Станковић, монах
Димитрије (Гуглета) и
студенти теологије Перица
Орбишор и Снежан Михај,
у саслужењу Хора
православне Српске
саборне цркве.

Надахнуту беседу о
овом великом празнику
изговорио је протојереј-
ставрофор Огњан
Плавшић, архијерејски
намесник арадски, а
затим је протојереј Јоца
Несторовић, старешина
темишварске Саборне
цркве, изабраним речима
захвалио кумовима,

парохијанима, гостима и онима који су
уприличили ову светковину. Овогодишњи кум
храмовне славе био је Тима Лацић са
супругом Алином и ћерком Бјанком
Снежаном, а славску ружу и кумство за
следећу годину преузели су апсолвенти
Српске гимназије, генерација 1969. године.

Весеље и славље поводом храмовне
славе Спасовдана одржало се у порти
темишварског православног  храма. Народ је
веселио оркестар хармоникаша Марка
Табана који је свирао српска народна кола,
а лепоту наше изворне српске песме
дочарала је солисткиња Рузмаринка Мела
Јаношевић.

Горан Гога Пантин
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Прослава сеоске црквене славе у
Белобрешки постало је једно од главних
обележја овдашњих православаца. Прошлих
дана, тачније поводом празновања
Спасовдана односно Вазнесења Господњег,
Белобрешчани су славили сеоску заветину и
храмовну славу своје сеоске богомоље, а то
је била и пригодна прилика да им сеоско
славље својим присуством и учешћем у
празновању употпуне и увеличају бројни
гости из суседних клисурских и пољадијских
села. Свету литургију са славском литијом је
тог првог дана тродневног славља служио
месни парох,
јереј Сава
Станковић,  а у
вечерњим
часовима
одржана је
традиционална
славска игранка.
За музику и
добро
расположење, те
вечери, побринуо
се оркестар
Милета
Радованковића.

После првог и
другог дана
Спасовдана, по старом добром обичају, у
јутарњим сатима одржана је славска
литургија коју су служили: јереј Борислав
Ђорђевић, парох лесковачки, јереј Верољуб
Гвозденовић, парох радимски, јереј Дејан
Жигум, парох дивићки, јереј Душко Кључар,
парох пожеженски, јереј Јоан Матеј, парох
сушки и као домаћин јереј Сава Станковић.

У поподневним сатима у месном храму
одржано је вечерње, а након тога резање
славског колача и освећење кољива, а
служили су: протојереј-ставрофор Василије
Плестић, архијерејски намесник соколовачки,
гост из будимске епархије, јереј Далибор
Миленковић, парох батски, протонамесник
Бошко Тикартић, парох љупковачки,
протонамесник Перица Живановић, парох
соколовачки, јереј Сава Мареш, парох
мачевачки, јереј Душко Кључар, парох
пожеженски, јереј Јоан Матеј, парох сушки и

ЗАВЕТ БЕЛОБРЕШЧАНСКИХ
ПРЕДАКА

домаћи парох, јереј Сава Станковић.
Главни кум је ове године био Жарко

Милановић а славску ружу за наредну годину
преузео је Драган Милановић. Уз кума  су и
ове године били, по белобрешчанском
обичају, домаћини овогодишње храмовне
славе, чланови Месне организације Савеза
Срба Бисибор Миленовић, Сафет
Радованковић, Миладин Симоновић, Драган
Браила, Душан Марковић, Властимир
Окановић, Љубичица и Нада Панић, Миомир
Крстић, Јавор Радованковић, Радислав
Николић, Шаца Николић, Маријус Тоадер,

јереј Далибор
Миленковић,
председник
ССР Огњaн
Крстић и
посланик у
Парламенту
Румуније
Славомир
Гвозденовић,
сви синови овог
клисурског села.
„Киша нам је
ове године
помало
помутила рачуне
јер код нас је

обичај да на сам дан славе домаћини пеку
на ражањ јагањце, а пре одласка у цркву
печење кроз село пренесу на колским
запрегама окићеним липовим цветом и уз
пратњу музике. Печење по старом  обичају
припрема се на обали оне исте реке која је,
каже народно предање, у нека давна
времена, селу озбиљно припретила великом
поплавом па су се због тога наши преци
заветовали пред Богом да ће Спасовдан
славити као своју црквену славу, а колач
резати на дан када је поплава поштедела
село од уништења“, објаснио нам је Сафет
Радованковић.

У вечерњим сатима Белобрешчани су се
окупили на балу, у великој сали Српског
културног центра у месту, где је добро
расположење одржавао оркестар Маре
Горун, уз солисту Драгана Маркуа.

Горан Гога Пантин
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Малобројна српска зaједница у Парцу
прославила је, како то доликује, своју
храмовну славу Спасовдан - Вазнесење
Господње. У преподневним часовима светој
литургији присуствовало је много верника
Срба и Румуна, а служили су: румунски
парох, јереј Симион Бистреан и парчански
парох, јереј Слободан Вујић. Са почетком у
17.00 часова мештани су заједно са својим

ВАЗНЕСЕЊЕ ГОСПОДЊЕ У ПАРЦУ

гостима присуствовали вечерњу са резањем
славског колача, освећењу вина и кољива.
Служили су протонамесник Српске саборне
цркве у Будимпешти Зоран Остојић, јереј
Симион Бистреан, јереј Слободан Вујић и
ђакон Миодраг Јовановић. После вечерњег
богослужења у присуству овогодишњих
кумова, чланова породице Биљане
Веселинов, чин резања славског колача
обавио је Његово Преосвештенство владика
Лукијан, администратор будимски и
темишварски. Кумство за наредну годину и

славску ружу од овогодишњих кумова
прихватила је породица Драгана и Лоредане
Мрачић. Окупљени народ је затим
присуствовао весељу и кратком културно-
уметничком програму. Чланови СКУД
„Михајло Андрејевић“ из Петровог Села
одиграли су пред присутним парохијанима,
верницима и гостима два сплета народних
игара из Србије, под упутством уметничког

руководиоца Миодрага Илина. За народ и
добро расположење свирао је оркестар
којим руководи Берислав Пејић, а певали су
вокални солисти Милена Царан и Стефан
Драгић. Да овогодишње славље протекне у
најбољем реду побринули су се парохијани
парчанске цркве, Општина Парац и личним
доприносом председник Савеза Срба у
Румунији, Огњан Крстић.

Миодраг Тодоров



15br. 1267/6.06.2014.

HRAMOVNE SLAVE

Иницијативни одбор за обележавање
„Заветног места Батајница“ је почетком маја
послао јавни позив „Колу Круниних сестара“
из Српског Семартона да присуствује
празнику Светог цара Константина и царице
Јелене.

СПАСОВДАН У СРПСКОМ СЕМАРТОНУ
Спасовдан је највећа слава не само

главног града Србије, Београда, већ и
маленог Српског Семартона у румунском
делу Баната.
Мештани овог
села су 29. маја
испоштовали
дугогодишњу
традицију, свечано
обележивши
највећи празник
семартонског
православног
храма.
Овогодишњи
кумови су били
Рада и Радмила
Мијатов, а славску
ружу је за идућу годину преузео Миодраг
Грубачки са породицом. Након вечерња и
резања колача, месни парох Миливој Горник
је све присутне позвао у црквену порту,

тамо где су свирали Семартонски
тамбураши под управом Илије Грубачког и
оркестар младих, док су као вокални

солисти
наступили
Тихомир Шароњев
и Милутин Нешин.

У Дому културе
„Доситеј
Обрадовић“ је на
вечерњем балу
свирао оркестар у
саставу: Јоца
Бугарски, Рада
Мирјанић и
Миодраг Грубачки,
а госте су
веселили певачи

Николета Власић и Стефан Топаловић.
Весеље је трајало до пет сати изјутра.

Горан Мракић

СЕМАРТОНЦИ У БАТАЈНИЦИ
Представници Удружења пензионера

Батајнице су почетком године видели прилог
о Семартону и Чакову на новосадској
телевизији, те су изразили жељу да посете
родно место чувеног српског просветитеља
Доситеја Обрадовића, што се и остварило

28. фебруара.
Семартонци су у

Батајници
присуствовали
литургији коју је
служио владика
Василије, а касније
су посетили храм
Светог Саве у
Београду. Њихову
посету је
овековечила екипа
Телевизије Нови
Сад.

Горан Мракић
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Припремио је протојереј-ставрофор
др Бранислав Станковић

(...)Ко у мене верује, као што Писмо
рече, из његова тела потећи ће реке воде
живе. - А ово рече за Духа којега после
имадоше примити они који верују у име
његово; јер Дух свети још не беше (дат
њима), јер Исус још не беше прослављен.
Пре свега Господ
опредељује веру у
Себе. Он обриче
награду само онима
који правилно верују у
Њега, а то значи онако
као што Писмо рече.
Он неће да се у Њега
верује као у једног од
пророка. Гле, сви
пророци су пророковали
о Њему. Нити Он хоће
да Га сматрају за
другог Илију или Јована
Крститеља. Гле, и Илија
и Јован били су само
слуге Божје и
претходници Његови. А
Он Себе не назива ни
слугом Божјом нити
ичијим претходником.
Свето писмо говори о
Њему као Сину Божјем,
рођеном од Бога Оца у
вечности и од пресвете
Деве Марије у времену.
Кад је апостол Петар
такву веру у Њега исповедио рекавши: Ти
си Христос, син Бога живога, Он је такву
веру похвалио (Мат. 16, 16). Кад су Га пак
главари и књижевници хтели збунити разним
заплетеним питањима, Он је њих збунио и
ућуткао наводом из Светога Писма, да
очекивани Месија није само син Давидов
него и Син Божји (Мат. 22, 42 - 45). Он хоће
да се у Њега верује и као у врховно
откровење Божје, у којем се сустичу сва
остала откровења од почетка до краја. Мимо
Њега сујетна је вера, сујетна нада, немогућа
љубав. А да је правилна вера у Њега
спасоносна, у то ће се уверити они који
правилно верују. Како ће се уверити? Из

Свети Николај Српски
ДУХОВДАН

Јеванђеље о силаску Духа Светога
 

Јован 7, 37-52; 8, 12. Зач. 27. Дела Апостолска 2, 1-11. Зач. 3.

PRAVOSLAVQE

њихова тела потећи ће реке воде живе. Под
водом живом овде се разуме Дух Свети, као
што сам јеванђелист објашњава: А ово рече
за Духа. Ко верује, дакле, у Сина Божјега,
Дух Божји наставиће у њему, и духовне
живоносне реке тећи ће из тела његова. Но

зашто из тела? Зато
што је тело у овом
животу код светих
обиталиште Духа
Светога, као што и
апостол говори: Или не
знате да су телеса
ваша црква светога
Духа која живи у вама
(I Кор. 6, 19)? Тако
говори апостол Павле
вернима, на које је Дух
Свети већ био сишао
кроз веру у Сина
Божјега. Под телом у
ужем смислу разуме се
срце човечје, као
средиште живота и
телесног и духовног.
Опет апостол Павле
вели: Посла Бог Духа
Сина Својега у срца
ваша (Гал. 4, 6). И тако,
дакле, из срца као из
главног светилишта
Духа Светога разлиће
се духовне живоносне

струје по целом човеку, телесном и
духовном. Последица тога биће, да ће тело
у верујућег постати оруђем духа човечјег, а
дух човечји оруђем Духа Светога. Сав човек
биће очишћен и осветљен и оснажен и
обесмрћен тим струјама Господа Духа, тако
да ће све његове мисли, и сва љубав, и све
делање бити управљено у вечни живот.
Струје његовог живота преливаће се у
вечност, и струје вечности преливаће се у
његов живот. (...)



br. 1267/6.06.2014. I

Светско првенство је највећи празник
краљевског спорта и најишчекиванија
глобална битка прослављених асова у
копачкама.  У четвртак, 12.
јуна,  биће организовано
свечано отварање 20. издања
СП у Сао Паолу, где ће моћни
домаћини одмерити снагу са
непредвидивим и незгодним
Хрватима.

Свака од квалификованих
селекција потајно сања о што
бољем пласману и магичном
пехару, али најоправданије
наде гаје Бразилци,
Аргентинци, Немци, Шпанци и
Холанђани, док из друге линије
вребају Италијани, Французи,
Белгијанци, Уругвајци,
Колумбијци и Енглези. Могућа
изненађења могу приредити Руси, Босанци,
Португалци, Хрвати, Мексиканци или једна
од афричких селекција.

Ипак, није све тако розло у Бразилу.
Сиромашнији сталеж ове државе је огорчен
баснословним свотама новца које је држава

ДВАДЕСЕТА ФУДБАЛСКА ФЕШТА
потрошила ради организовања првенства, те
су сада на помолу велики протести и
потенцијални немири, поготово што многи

Бразилци живе на потпуној
маргини цивилизације.

Било како било, љубитељи
фудбала ће имати у чему да
уживају пуних месец дана.
Нажалост, на овом Мундијалу
нећемо имати прилику да
гледамо ни Србију ни Румунију,
тако да ће сваки од нас из
субјективних разлога навијати
за неку од присутних
репрезентација.

Да ли ће бразилска самба
успети да се наметне пред
немачком корачницом? Да ли
ће шпански тореадори бити
агилнији од аргентинских

гаучоса? Да ли ће италијанске тестенине
више пријати од наранџастих лала? Или ће
неко трећи успети да приреди велико
изненађење?

Сазнаћемо за нешто више од месец дана.

МУНДИЈАЛ
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Светско првенство у фудбалу 2014.
(службени назив: 2014 FIFA World Cup Brasil)
ће бити 20. по реду, и одржаће се од 12.
јуна 2014. до 13. јула 2014.

Бразил ће по други пут бити домаћин
такмичења, након  1950. Земља кафе, самбе
и фудбала ће поред Мексика, Италије,
Француске и Немачке постати пета која је
била домаћин светског првенства два пута.

ФИФА је 7. марта 2003. објавила да ће
се, по други пут након Мундијала 1978. у
Аргентини, у складу са политиком ФИФЕ,
Светско првенство у фудбалу 2014. одржати
на јужноамеричком континенту.

КОНМЕБОЛ (Јужноамеричка фудбалска
организација) је 3. јуна 2003. најавила да су
за организацију првенства заинтересовани
Бразил и Колумбија.

ФИФА је 29. октобра  2007. у Цириху
објавила да ће се првенство одржати у
Бразилу.

МАСКОТА

Званична маскота Светског првенства је
Фулеко, армадило који држи у руци

БРАЗИЛ – ЗЕМЉА ДОМАЋИН
фудбалску лопту. Име
долази од комбинације
речи “Futebol” (“Фудбал”) и
“Ecologia” (“Екологија”).

ХИМНА

Званична химна СП је
“We Are One (Ole Ola)”, коју изводе Питбул,
Џенифер Лопез и Клаудија Лејте.

КАХИРОЛА УМЕСТО ВУВУЗЕЛЕ

Ако су јужноафричке вувузеле практично
излуделе љубитеље фудбала својим
неподношљивим звуком пре четири године, у
земљи кафе ће се користити кахироле, то
јест традиционални бразилски бубњеви.

ЛОПТА

Лопта којом ће се играти на СП зове се
„бразука“ и замениће пређашни „жабулани“.
Од свих понуђених назива, „бразука“ је
покупила 70 одсто гласова љубитеља
фудбала.

МУНДИЈАЛ
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БИВШИ И САДАШЊИ...
- Бразил се директно квалификовао као

домаћин.
- Босна и Херцеговина се први пут

пласирала на СП.
- Репрезентације које нису учествовале

на прошлом светском: Еквадор, Костарика,
Колумбија, Иран, Белгија, Русија, Хрватска.

- Репрезентације које су учествовале на
прошлом Светском првенству а сада се
нису квалификовале: Северна Кореја,
Парагвај, Данска, Словачка, Словенија,
Србија, Нови Зеланд, Јужноафричка
Република (учествовала као домаћин).

НОВА ТЕХНОЛОГИЈА
У Бразилу ће се први пут на једном

Светском првенству применити такозвана
„Goal-line“ технологија, у складу са којом ће
на стативама бити постављене мале камере
које ће решавати спорне ситуације. Ова је
одлука била донета након што је на
претходном Светском првенству Енглеској
био поништен важећи гол у утакмици против
Немачке. Такође, судије ће бити
опскрбљене специјалним спрејовима којима
ће на трави повлачити линије при извођењу
слободних удараца. Ефекат спреја нестаје
након само неколико минута.

МУНДИЈАЛ
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1 12. jun, 23.00 Бразил - Хрватска  
2 13. јун, 19.00 Мексико - Камерун  
3 17. јун, 22.00 Бразил - Мексико  
4 18. јун, 01.00 Камерун - Хрватска  
5 23. јун, 23.00 Камерун - Бразил  
6 23. јун, 23.00 Хрватска - Мексико  
 

Група „A“

1    
2    
3    
4    
 

ТАБЕЛА

Група „B“

ТАБЕЛА
1    
2    
3    
4    
 

1 14. јун, 19.00 Колумбија - Грчка  
2 15. јун, 04.00 Обала Слоноваче - Јапан  
3 19. јун, 19.00 Колумбија - Обала Слоноваче  
4 20. јун, 01.00 Јапан - Грчка  
5 24. јун, 23.00 Јапан - Колумбија  
6 24. јун, 23.00 Грчка - Обала Слоноваче  
 

Група „C“

ТАБЕЛА

1    
2    
3    
4    
 

МУНДИЈАЛ

1 13. јун, 22.00 Шпанија - Холандија  
2 14. јун, 01.00 Чиле - Аустралија  
3 18. јун, 19.00 Аустралија - Холандија  
4 18. јун, 22.00 Шпанија - Чиле  
5 23. јун, 19.00 Холандија - Чиле  
6 23. јун, 19.00 Аустралија - Шпанија  
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1 14. јун, 22.00 Уругвај - Костарика  
2 15. јун, 01.00 Енглеска - Италија  
3 19. јун, 22.00 Уругвај - Енглеска  
4 20. јун, 19.00 Италија - Костарика  
5 24. јун, 19.00 Италија - Уругвај  
6 24. јун, 19.00 Костарика - Енглеска  
 

1 15. јун, 19.00 Швајцарска - Еквадор  
2 15. јун, 22.00 Француска - Хондурас  
3 20. јун, 22.00 Швајцарска - Француска  
4 21. јун, 01.00 Хондурас - Еквадор  
5 25. јун, 23.00 Хондурас - Швајцарска  
6 25. јун, 23.00 Еквадор - Француска  
 

1 16. јун, 01.00 Аргентина - Босна  
2 16. јун, 22.00 Иран - Нигерија  
3 21. јун, 19.00 Аргентина - Иран  
4 21. јун, 01.00 Нигерија - Босна  
5 25. јун, 19.00 Босна - Иран  
6 25. јун, 19.00 Нигерија - Аргентина  
 

Група „D“

ТАБЕЛА

1    
2    
3    
4    
 

Група „E“

ТАБЕЛА

1    
2    
3    
4    
 Група „F“

ТАБЕЛА

1    
2    
3    
4    
 

МУНДИЈАЛ
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1 17. јун, 19.00 Белгија - Алжир  
2 18. јун, 01.00 Русија - Јужна Кореја  
3 22. јун, 19.00 Белгија - Русија  
4 22. јун, 22.00 Јужна Кореја - Алжир  
5 26. јун, 23.00 Алжир - Русија  
6 26. јун, 23.00 Јужна Кореја - Белгија  
 

ЧФ1 4. јул ОФ1 – ОФ2  
ЧФ2 4. јул ОФ5 – ОФ6  
ЧФ3 5. јул ОФ3 – ОФ4  
ЧФ4 5. јул ОФ7 – ОФ8  
 

1 16. јун, 19.00 Немачка - Португал  
2 17. јун, 01.00 Гана - САД  
3 21. јун, 22.00 Немачка - Гана  
4 23. јун, 01.00 САД - Португал  
5 26. јун, 19.00 Португал - Гана  
6 26. јун, 19.00 САД - Немачка  
 

Група „G“

1    
2    
3    
4    
 

ТАБЕЛА

Група „H“

1    
2    
3    
4    
 

ТАБЕЛА

ОСМИНЕ ФИНАЛА

ЧЕТВРТИНЕ ФИНАЛА

МУНДИЈАЛ

ОФ1 28. јун A1 – B2  
ОФ2 28. јун C1 – D2  
ОФ3 29. јун B1 – A2  
ОФ4 29. јун D1 – C2  
ОФ5 30. јун E1 – F2  
ОФ6 30. јун G1 – H2  
ОФ7 1. јул F1 – E2  
ОФ8 1. јул H1 – G2  
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ПФ1 8. јул ЧФ1 – ЧФ2  
ПФ2 9. јул ЧФ3 – ЧФ4   
 

МФ 12. јул   
 

ВФ 13. јул   
 

ФИНАЛЕ

ПОЛУФИНАЛЕ

УТАКМИЦА ЗА 3. МЕСТО

КРАТКА ИСТОРИЈА
ПРВО СВЕТСКО ПРВЕНСТВО
На Олимпијским играма које су се 1932.

одржале у Лос Анђелесу, САД, фудбал није
био уврштен у програм такмичења због
слабе популарности игре у САД (амерички
фудбал је већ тада био веома присутан).
ФИФА и Међународни олимпијски комитет
нису се успели сложити ни око статуса
аматера, што је резултовало избацивањем
фудбала са Олимпијских игара. Одлуком да
ће Уругвај организовати Светско првенство,
појавио се проблем с европским државама
које нису хтеле да пошаљу своје
репрезентације на скупи пут преко
Атлантског океана. Ипак, тадашњи
председник ФИФА-е, Жил Риме (Jules
Rimet), успео је наговорити Белгију,
Француску, Румунију и Југославију да
пошаљу своје репрезентације, тако што им
је ФИФА финансирала пут. На крају је на
завршном турниру учествовало тринаест
екипа; седам јужноамеричких, четири
европске, те Канада и САД.

Прве две утакмице светских првенстава
одигране су у исто време. Француска је
надиграла Мексико резултатом 4-1, док је
САД савладала Белгију 3-0. Први гол
светских првенстава дао је Француз Лисјен
Лоран (Lucien Laurent). У финалу је домаћин
Уругвај пред 93.000 гледалаца савладао
Аргентину резултатом 4-2 (1-2) и тако постао
прва репрезентација с титулом светскога
првака.

ОСТАЛА ПРВЕНСТВА
На првенству у Бразилу 1950. први пут су

се такмичиле британске репрезентације, које
су се још 1920. године повукле из ФИФА-е,
делом јер нису хтеле да играју против
репрезентација држава с којима су ратовале,
а делом у знак протеста над страним

утицајем у фудбалу. Вратили су се на молбу
ФИФА-е 1946. године.

На првенствима између 1934. и 1978.
године такмичило се шеснаест
репрезентација, осим 1938, када је Аустрија
била припојена Немачкој, те 1950. када су
се Шкоти, Турци и Индијци повукли из
такмичења и свели турнир на тринаест
екипа, баш као и на првом првенству
(Индија се повукла јер њеним играчима није
било дозвољено да играју босоноги).
Учеснице су махом биле из Европе и Јужне
Америке, док су репрезентације из Азије,
Северне Америке, Африке и Океаније имале
споредне улоге. Све до 1982. године
репрезентације које нису биле из Европе
или Јужне Америке, а прошле су прва кола
турнира, биле су:

• САД 1930. године у полуфиналу;
• Куба 1938. године у четвртфиналу;
• Северна Кореја 1966. године у

четвртфиналу;
• Мексико 1970. године у четвртфиналу.
Године 1982. године извршено је

проширење на 24 екипе у завршном турниру,
да би се на првенству у Француској 1998.
извршило до данас коначно проширење на
32 екипе, отворивши тиме више места за
репрезентације из Африке, Азије и Северне
Америке. Једини изузетак је Океанија, којој
никада није било загарантовано место на
завршном турниру. Екипе из ове четири
регије остварују већи успех на последњих
неколико турнира, пласирајући се у завршни
део који се игра по куп систему:

• Мексико 1986. године у четвртфиналу,
1994., 1998. и 2006. године у осмини финала;

• Мароко 1986. године у четвртфиналу;
• Камерун 1990. године у четвртфиналу;
• Нигерија 1994. и 1998. године у осмини

финала;

МУНДИЈАЛ
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• Саудијска Арабија 1994. године у осмини
финала;

• САД 1994. године у четвртфиналу, 2002.
године у четвртфиналу;

• Јужна Кореја 2002. године завршила на
четвртом месту;

• Сенегал 2002. у четвртфиналу;
• Јапан 2002. у осмини финала;
• Аустралија и Гана 2006. у осмини

финала.
Ипак, европске и јужноамеричке

репрезентације су остале доминантне над
репрезентацијама с осталих континената.
Тако су на првенству у Немачкој 2006. у
четвртфиналу играле репрезентације
искључиво са та два континента.

ПЕХАР
Од 1930. до 1970. победнику првенства

додељивао се Пехар Жила Римеа, а то име
је добио 1946. по ФИФА-ином председнику
Жилу Римеу, оснивачу првог Светског
првенства. Пре тога, трофеј се звао
једноставно Coupe du Monde. На првенству
1970. године Бразил је освојио наслов
светског првака трећи пут, што му је дало
право доделе Пехара у трајно власништво.
Пехар је украден 1983. године и до данас

нико нема информацију где се налази.
После 1970. године ФИФА користи име

Пехар светских првенстава у фудбалу
(енгл. ‘FIFA World Cup Trophy’), а затим
отвара конкурс за дизајнирање новог пехара.
Међу 53 представљена модела изабран је
онај Италијана Силвија Гацаниге. Пехар је
висок 36 центиметара, израђен је од 18-
каратног злата и тежи 6.175 килограма.
Подлога се састоји од два слоја полудрагог
камења, док су на доњем делу угравиране
године одржавања првенстава и њихови
победници од 1974. године до данас. Данас
се нови пехар не додељује савезима
победничких репрезентација у трајно
власништво без обзира на број освојених
првенстава, него победник чува пехар до
следећег такмичења, а после враћања
трофеја додељује му се само реплика
обложена златом на коју има право трајног
власништва. Аргентина, Немачка, Италија и
Бразил освајале су нове пехаре два пута, а
Француска једном. Овај пехар додељиваће
се све до првенства 2038. године када ће
на дну понестати места за уписивање нових
победника.

Магазин припремио: Горан Мракић

МУНДИЈАЛ
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ВАРЉИВО ПРОЛЕЋЕ 2014.

Србољуб
Мишковић

Пише:

Главна политичка личност овог маја био је Крин Антонеску.
Својим учесталим изјавама и одлукама просто је шокирао

политичку јавност, а понајвише своје партијске саборце

Не памте ни најстарији житељи овог
поднебља да је икада током пролећа, а
посебно у мају, било толико падавина и
ниских температура као ове године. И мимо
свега тога, незапамћене олује и урагански
ветрови харали су овом земљом, што је још
више отежало свакодневни живот грађана
који су се суочили и са незапамћеним
поплавама у суседству. Да би слика била
потпуна, исто у овом периоду догађале су
се (а није све готово) и чудне ствари на
политичкој сцени. Истина,
европарламентарни избори су протекли,
може се рећи, у прихватљивој атмосфери.
Изабрани чланови Парламента ће ускоро
отпутовати за Брисел, док ће челници
политичких партија и странака остати “на
домаћем терену” да припреме (иако је још
рано) наредне председничке изборе.

Главна политичка личност овог маја био је
Крин Антонеску. Својим учесталим изјавама
и одлукама просто је шокирао политичку
јавност, а понајвише своје партијске
саборце. Пошто није успео да, као
председник Либерално-националне партије,
освоји преко 20 одсто гласова на
европарламентарним изборима, поднео је
оставку заједно са целим руководством, а
ново ће бити изабрано на Конгресу
планираном за крај јуна. И то није све. ПНЛ
је до сада у Европском парламенту био у
саставу Либералне посланичке европске
групе АЛДЕ. Тако је требало да буде и у
наредном мандату. Одједном су се либерали
предомислили и Крин Антонеску је на
запрепашћење европских колега, али и
домаће јавности, одлучио да се
европарламентарци ПНЛ-а у Бриселу
“преселе” у ППЕ, односно да се припоје
Европској народној посланичкој групи. Овај,
по некима, несмотрен потез, још више је
умањио углед саме партије и њеног лидера,
тако да су бројни челници партије сада у
незавидном положају и питање је да ли ће и
надаље остати привржени ПНЛ-у. Додавши
уље на ватру, Крин Антонеску је са
најближим сарадницима, без консултације
“базе”, отпочео преговоре са ПДЛ-ом у
погледу стварања коалиције уједињене

деснице ради успеха на следећим
председничким изборима. Да је само то,
ником ништа. На поменутом састанку
челника ПНЛ-а и ПДЛ-а поменута је и
“фузија” ове две партије у... једну. То је за
многе челнике партије било превише.
Видевши да губи терен, Крин Антонеску је
пре неки дан изјавио да неће поднети
кандидатуру ни за председника државе од
стране ПНЛ-а како би уједињена десница
одлучила да у “битку” за Котрочењ “убаци”
само једног кандидата, који би имао шансу
да “претекне” кандидата левице, по свим
приликама Виктора Понту.

Коментаришући ове учестале догађаје,
премијер Виктор Понта, председник ПСД-а и
доскорашњи пријатељ и коалициони партнер
Крина Антонескуа, у коалицији УСЛ, је
изјавио да је разочаран потезима Крина
Антонескуа и да жали што је до овога
дошло. “Да је остало све по договору и
сходно плану од пре две године, сада би
Крин Антонеску био сигуран кандидат за
председника и сигуран победник. Не знам
зашто је овако поступио...”, изјавио је Виктор
Понта.

Ако је у коалицији ПСД, ПУНР и КП за
сада мирно, након успеха на
европарламентарним изборима, на “десном
крилу” наше политичке сцене још увек
постоје бројна питања без одговора. У овом
тренутку скоро свака партија има свог
кандидата за председничке изборе и тешко
је поверовати да ће се, у случају да се сви
нађу за истим преговарачким столом,
сложити за само једног. Председник државе
Трајан Басеску се не устручава да с
времена на време изнесе и своје мишљење
и да јавно изјави за кога “навија”. Иако ПНЛ
и ПДЛ (што примећују политички
аналитичари) чине све могуће да се
“отарасе” утицаја Трајана Басескуа, будући
да ће на крају године напустити Котрочењ,
то ће тешко ићи. Стратегија и тактика
председника државе у “манипулисању”
деснице су добро познате и до сада нису
омануле. Да ли ће тако бити и овог
варљивог пролећа?
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Српска православна црква и Савез Срба
у Румунији, у сарадњи са Генералним
конзулатом Републике Србије у Темишвару,
упућују  у наставку апел нашим
сународницима, румунским пријатељима и
свим људима добре воље:

ПОМОЗИМО СРБИЈИ И СРПСКОЈ!

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
наовчана средства. У том смислу  Савез
Срба ставља на располагање наменски
жиро рачун за уплату новчаних средстава за
отклањање последица катастрофалних
поплава намењен искључиво страдалом
народу:

UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA
CF 4481721
RO46RNCB0565049294930001

На жиро рачун ССР је стигло до сада
35.659 леја, плус 2.882 евра односно преко
1441 СМС порука.

Све заинтересоване за пружање помоћи

Пружи руку Србији и Српској

ПОМОЗИМО СВОМ НАРОДУ
угроженим лицима у виду материјалних
добара (воде, конзервиране хране,
средстава за дезинфекцију и личну хигијену)
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.

- Жупанија Мехединц – Свиница,
координатор Никола Курић, телефон
0252.368.252

- Жупанија Караш Северин – Стара
Молдава, седиште месне организације
0256.540.067, координатор Адријан Мојсеш
(телефон 0764.757.477); Решица, седиште
месне организације у овом граду,
координатор Ива Стоичевић (0740.705.720).

- Жупанија Тимиш – Темишвар –
Седиште Савеза Срба, (улица Мангалија 29),
од 9 до 19 часова сваког радног дана,
координатор Златиборка Марков, телефони
0723.509.505, 0761.668.878; Велики
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Семиклуш – координатор Славољуб Аднађ
(од 9 до 18 часова у СПЦ Велики
Семиклуш), телефон 0722.231.308,
Генерални конзулат Републике Србије у
Темишвару (за
мање пошиљке –
телефон
0256.40.03.34) и
Сабирни центар
Црвеног крста у
Темишвару, улица
Енеас 14 А између
9 и 14 часова,
телефон
0256.496.969

- Жупанија
Арад – седиште
месне организације
Арад Гај (Страда
Дунари број 132),
понедељком и
средом од 17 до 20 часова
и суботом од 15 до 20
часова, координатор
Драган Воштинар, телефон
0757.462.387; седиште
месне организације Арад,
координатор Миливој
Силашки, телефон
0721.667.744, Зоран
Мутавски 0745. 330.061

Организације,  компаније
и приватна   лица која
желе да помогну угроженом
становништву могу се
обратити на телефоне
Савеза Срба 0256-491754,
0256- 435977.

Сва прикупљена
средства биће предана у
складу са препорукама
Амбасаде и Конзулата
Републике Србије, односно
Амбасаде Босне и Херцеговине.

Црвени крст Румуније основао је апел
за помоћ страдалима у поплавама СМС
донацијама на број 8829 (2 евра сваки
СМС).

Лига румунско-српског пријатељства
отворила је следећи рачун за прикупљање
помоћи страдалима у поплавама:

Liga de Prietenie Româno-Sârbă
CF 12646995
Cont: RO38RZBR0000060009775951
Banca: Raiffeisen Bank Ag. Dorobani

Сабирни центар
за материјална
добра (флаширана
вода,
конзервирана
храна, средства за
хигијену): у
Букурешту,
координатор
Драган Крстић,
телефон
0722.247.263,
021.313.7712.

ОСОБЕ,
ИНСТИТУЦИЈЕ И
ФИРМЕ КОЈЕ СУ

ДО САДА ПРУЖИЛЕ
ПОМОЋ

БУКУРЕШТ:
Драган Царановић,

Миодраг Белодедић,
Драган Крстић, Младен
Батањац, Дејан Перинац,
Борислав Велимировић,
Стева Лепојев, Мирко
Живковић, Слободан
Глумац, Породица
Кармазан, Фирма АТП
Букурешт.

СРПСКА ГИМНАЗИЈА
“ДОСИТЕЈ
ОБРАДОВИЋ”
ТЕМИШВАР:

Професори: Маријана
Шакотић, Јасена Егед,
Саша Малимарков,
Оливера Догару, Славена
Пејанов,Вера

Жупунски,Мара Малимарков, Стева Перинац,
Јадран Кланица, Ђока Јаношевић, Биљана
Мијатов,Сања Михајловић,Kлаудија Илиjaш

Разреди: 0, I, IV, VII, IX Р, IX Ф, X Ф, XI Р

ТЕМИШВАР- финансијска помоћ
Миладин Недић, Фирма Рин Импекс

(Радосна Зарић), Милан Петров, Радивој
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Марков, Миладинка Тодоров, Каталин Октав
Попа, Миодраг Ј. Грубачки, Зоран Станојев,
Живко Жикић, Маринко Милојков, Кристијан
Србу, Огњан Крстић, Марко Сердињанц,
Славко Ђурковић, Дојна Бенеа, Александра
Емилија Флорин, Срђан Лукин, Славомир
Гвозденовић, Тихомир Греконић, Луминица
Ђулвезан, Драган Вујин, Здравко Фенлачки,
Душан Ћирић,
Фирма Агрофито
(Сафет
Радованковић),
Ненад Петров, Ђео
Јоан Хапреан,
Небојша Ћирић,
Љубомир
Степанов, Клаудију
Катарђиу, Пера
Тодоровић, Ника
Продан, Адријан
Ђорђе Поповић,
Златиборка
Марков, фирма
Димитривас
(Димитрије
Сивачки), Бојана
Мијајев, Томислав
Ђурић, Флоријан
Јакоб, Илија
Николић, Зоран
Марков, Миливој
Ројков, Сава
Пљоскар, Делија
Мурешан,
Удружење бивших
депортираца у
Бараган, Јоана
Рипан, Крина
Драгомир, Ивона Лупу, Дорин Марчел
Дијакону, Оана Орбулеску Матејеску,
Анамарија Габријела Јанкулеску, Душан
Бајски, Олга Марин, Николета Михаила,
Роксана Алина Рибу, Вио Нет СРЛ, Адријан
Поповић, Маријус Петроју, Хорацију Потра,
Лаура Чечилија Сава, Ралука Гаврила,  Анка
Марта, Кабинет др Оливера Радосав, MO
ССР Печка, Лучија Тодоров, Флорин
Николаје Преда, Љубомир Шандић, Драгмила
Стојкоју, Делија Стругариу, Драгољуб
Ђуровић, Горољуб СРЛ Дета, Маја Арсин,
Адријана Лукин, Елисабета Ђорић, Милена
Мурешан, Душан Миладинов, Дачијан
Хорациу Епуре, Димитрије Менгеш, Биљана

Карабаш, Боривој Младин, Мирослава
Мерчеа, Ева Весић, Дивна Албулов, Жарко
Брндић, Драгина Иванчеа, Петар Брановац,
Жива Мијин, Тома Јакоб, Љубомир Рајков,
Никола Шемереди, Никола Пашић, Дивна
Нинков, Славољуб Јакоб, Вукомир Пашић,
Милан Татарић, Властимир Пашић, Паул
Хобеану, Дејан Ћокан, Лучија Арделеан,

Персида Грбић,
Радојка Тусинеан,
Меланија Радивој,
Андреја Јонела
Салажан, Мита
Попов, Душица
Аврам, Елена
Јакоб, Петар
Нинков, Иван
Рајков.

ТЕМИШВАР-
материјална
помоћ

Војица Стојшић,
Симона Унгуреану,
Орсалија Сегеди,
Ромео Соколовић,
Драгослава Петров,
Аркадије Глишић,
Јова Аћимовац,
Миодраг Ђуровић,
Бригите Градинару,
Миодраг Пљоскар,
Милица Марков,
Дан Никулеску,
Марија Батка,
Чипријан Геран,
Ивана Ђециа,
Даријус Лука

Богдан, Силвију Ћоака, Дан Ћонка,
Александра Флорин, Богдан Тинку, Јагода
Перинац, Меланија Итинеанцу, Миља Радан,
Александар Аћимов, МО ССР Станчево,
Тијана Корња, Кристијан Урекеату, Оливер
Албу, Думитру Микшеску, Георге Влад,
Михајела и Думитру Середиук, Космина
Козма, Сорин Лунгу, Александру Ковач,
Георге Владић, Миодраг Илин, МО ССР
Петрово Село, Славона СРЛ, Данубиус СРЛ,
Камелија Миок, Оливера Балан, Олга
Хоанка, Гроздана Марин, Миша Тершански,
Милан, Георгина Тодоров, Жива Марков,
Даница Банду, Светлана Попа.
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У Бастиону „Терезија“, саставном делу
Музеја Баната, била је отворена 21. маја
несвакидашња изложба под називом „Злато
и сребро античке Румуније“, која окупља
1.400 јединствених
експоната из 32
музеја широм државе.
Покретач ове
иницијативе, настале
пре две године, је
Национални музеј историје, а циљ је да се
широка публика што боље упозна са
драгоценостима из античког периода и раног
средњег века. Изложба, чија је вредност
процењена на 70 милиона евра, садржи
прекрасне предмете од злата и сребра,
израђене у раздобљу између 6. века пре
Христа до 7. века после Христа, међу којима

„Живимо тако близу, али се ипак врло
мало познајемо. Био би ред да учинимо
један корак човечности у циљу упознавања
својих суседа“, биле су поздравне речи
протестантског свештеника Иштвана Газде
упућене
православним
Србима у
мађарској
цркви „Нови
миленијум“,
тамо где је у
понедељак,
2. јуна, с
почетком у
18.00 часова,
била
отворена
изложба
црквених
уметничких
радова
ризнице Епархије темишварске, чији је
координатор Јосиф Станковић.

Хор реформатске цркве је извео две
песме, а касније је српским гостима била
представљена кратка историја лутеранизма
и калвинизма и њиховог утицаја над
мађарским средњовековним хришћанством.
Након уводног дела, ђакон Јосиф Станковић

ИЗЛОЖБА ЦРКВЕНИХ УМЕТНИЧКИХ РАДОВА
У РЕФОРМАТСКОМ ЦЕНТРУ

је присутнима говорио о изградњи
Владичанског двора и укратко представио
изложене иконе, фреске, експонате из музеја
Епархије темишварске и старе црквене
књиге. Међу њима су биле диплома на

мађарском
језику,
званичном у
источном
делу
Аустроугарске
монархије, о
привилегијама
српског
епископа
Поповића,
румунска
књига
исписана
славонском
ћирилицом,
историја

Мађарске и историја света до 1666. године,
у виђењу једног реформатског свештеника.

Реформатским верницима и њиховом
свештенику је био упућен позив да посете
музеј Епархије темишварске у што већем
броју, не би ли се упознали са духовним
благом православних Срба.

Горан Мракић

ЗЛАТО И СРЕБРО АНТИЧКЕ РУМУНИЈЕ
су и неки пронађени на територији Баната
(Велики Семиклуш, Фењ, Жупа). Накит је
током векова имао статусни симбол и
припадао је богатом, руководећом сталежу,

који је желео да
истакне своју моћ
разликујући се од
обичних грађана.

Изложба ће бити
отворена до 29. јуна,

а љубитељи историје и уметности је могу
посетити сваког дана (изузев понедељка)
између 10.00 и 18.00 часова. До сада је
преко 2.000 људи било да види ову сјајну
колекцију вредних предмета. Улаз стаје 4
леја.

Горан Мракић

KULTURA
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KULTURA

Ове године 31. мај у академском свету
Ниша био је посвећен истакнутој личности
академика Данила Ж. Марковића, поводом
80-ог рођендана. Овим је поводом
Филозофски факултет у Нишу организовао
Међународни округли сто у оквиру којег су
се гости из Србије и других земаља
осврнули на академску каријеру, научни рад
истакнутог професора и на његов кључни
допринос у успостављању, развоју и
афирмацији неких научних институција и
утицаја на научни развој више генерација
интелектуалаца у Србији и иностранству.

На овом догађају били су присутни
руководиоци и професори најзначајнијих
српских научних институција и представници
престижних универзитета и института из
многих европских земаља. Од присутних
институција морам да поменем  Универзитет
у Београду, Приштински универзитет са

АКАДЕМИК ДАНИЛО Ж. МАРКОВИЋ
80 ГОДИНА

седиштем у Косовској Митровици, затим
социологе из Бугарске, Македоније,
Хрватске, Русије па и представнике Срба из
Румуније, проф. др Миодрага Милина и др
Андреја Милина.

О људској величини и значају човека
Данила Ж. Марковића за Србе у Румунији
довољно је рећи да се, у својству министра
просвете, почетком деведесетих година
прошлог века, лично залагао за пријем више
од стотину младих из наше заједнице у
високе образовне институције у Србији и за
осигурање пристојних услова за студирање,
смештај и стипендије. Овим својим
залагањем задужио је не само поменуте
студенте и њихове породице, већ и целу
српску заједницу у Румунији, која је
обогаћена стручњацима стасалим у Србији.

Андреј Милин
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JUBILEJI

Матуранти Српске гимназије у Темишвару,
генерација 1974. годинa, разредни
старешина професорка Живана Поповић,
организовали су састанак, у суботу 31. маја,
поводом четрдесет година од апсолвирања.
Ђаци некадашње Прве темишварске
гимназије – реални смер, бивше колегинице
и колеге, сусрели су се поново у једној од
учионица
Српске
гимназије
„Доситеј
Обрадовић“.
Добро
расположени
сели су у
школске клупе
и подсетили се
како је некада
било, пре
четрдесет
година, када су
се свакодневно
дружили,
помагали једни
другима,
заједно се
радовали или
туговали.
Састанку
генерације
1974. године
присуствовао је
директор Српске гимназије „Доситеј
Обрадовић“ Јадран Кланица, којем је
припала улога разредног старешине.
Минутом ћутања одата је пошта преминулим
професорима и разредним колегама.
Директор је затим прозвао редом бивше
ђаке, који су редом причали о себи, својим
породицама и животним путевима.
Присетили су се незаборавних школских

40 ГОДИНА ОД МАТУРЕ
дана, као и састанка поводом
тридесетогодишњице од завршетка матуре.
Ове године су дошли да се поново сретну и
друже: Емилка Трифунски Данић, Велинка
Петров Петку, Милка Јовин Георгиу, Видица
Илин Попа, Станка Вечански Кнежев, Марта
Пелић Крстић, Зоранка Чучвара Аћимов,
Даница Унк Скарлат, Нада Казић Кланица,

Милан
Милованов,
Недица
Миленовић,
Радица
Радосављев,
Добромир
Петков, Милан
Унчански,
Душан Ђирић,
Слободан Лера,
Драгољуб
Мишков и
Властимир
Тодоров. Пред
крај школског
часа приказан
је део видео
записа
снимљеног пре
десет година
поводом
тридесет
година од
завршетка

матуре. Дружење бивших матураната Српске
гимназије – генерација 1974. настављено је
у вечерњим часовима, весело уз српске
народне и забавне песме. Још дуго су
препричавали једни другима успомене из тих
сада давних гимназијских дана, а
договорено је да се и наредне године
поново сретну.

Миодраг Тодоров
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Читава српска јавност је пре само две
недеље била ганута трагичном причом
Слободана Недељковића – Џамба,
обреновачког двадесетпетогодишњака, који
је наводно изгубио жену и дете у поплавама,
али је наставио да помаже другим
страдалницима. Фотографија у којој износи
старца из поплављене куће обишла је скоро
читав свет, а интернет је био испуњен
хвалоспевима и речима дивљења на његов
рачун.

Признајем, био сам један од оних које је
Џамбова прича толико  дирнула, да сам
одмах написао текст на румунском и
енглеском језику о „дискретном хероју“ из
Обреновца, који се опрхван болом  због
губитка породице и даље добровољно
залагао за спас других живота. Био сам
дубоко импресиониран племенитошћу,
пожртвованошћу и хуманошћу овог младића,
који се суштински разликовао од свих оних
„комерцијалних“ добротвора, који више воле
да се сликају него да конкретно помогну,
очекујући јавну захвалност што су за
страдалнике од свог богатства одвојили
неки микронски део... Представљајући ову
савремену српску трагедију румунској и
широј публици, сматрао сам да чиним добро
дело и био сам опчињен чињеницом да
ваљани људи нису у потпуности нестали, да
испод дебеле, ружне, црвљиве и покварене
коре коју сачињавају политичари, грамзиви
отимачи, профитери, пробисвети и остале
изопачене битанге, још увек куца срце
обичног, ненаметљивог, племенитог човека,
храброг и хуманог домаћина и неисквареног,
језгровитог, жилавог Србина, чију душу не
може да разбаштини ниједна поплава, олуја
или непогода, ма колико страшна и силовита
била.

Поврх свега, Слободан Недељковић је
новинарима испричао да долази са Косова,

БУЈИЦА НИСКОСТИ
где су му као десетогодишњаку Шиптари
побили целу фамилију, додајући читавој
епопеји драматичнији тон. Рекао је да се
нагутао муља и прљаве воде, да је спасао
преко 400 живота и да му је једина жеља да
пронађе жену и дете. Читава Србија и сви
људи који су прочитали дирљиву Џамбову
причу молили су се Богу да се смилује овом
јунаку и врати му оно што највише воли.

Но, мелодрама је недавно попримила
неочекиване нијансе. Обреновачка полиција
и жандармерија су пре неки дан ухапсили
Слободана Недељковића, против кога ће
бити поднета пријава због ширења страха и
панике, преваре и узетог новца од
хуманитарне помоћи. Џамбо је признао
полицији да је лагао да има жену и дете
како би успео да добије кућу од државе,
пошто живи као подстанар са бабом и два
ујака. Измислио је причу за медије да му је
поплава у Обреновцу однела породицу, а до
сада је примио 30.000 динара у виду
помоћи.

Шта рећи после сазнања да такви људи,
уз профитере који продају воду жртвама
поплава по трострукој цени, уз бирократске
сплеткароше који се богате на туђој несрећи
и остале безобзирне шарлатане, стварно
постоје? Прекорни презир, црни српски
сарказам и архетипална балканска мучнина
поново су се  тријумфално устоличили на
мрачни трон наше колективне и растурене
психе, након краткотрајне и, по свему
судећи, безнадежне владавине наде,
племенитости и чојства.

Но, знајући да се у овим проклетијама
ниски ударци не суде, мутна вода наших
живота ће наставити неометано да тече,
изазивајући нове и нове поплаве набујалих
река људске нискости.

Горан Мракић
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Музеографи Зоран Марков и Серђиу Галиш
написали су књигу „Pistoale şi revolvere“ коју
је издао Музеј Баната у Издавачкој кући
AnCart у Темишвару 2014. године. У ствари,
то је опис колекције оружја Музеја Баната у
Темишвару. Иначе, ова књига је више од
једног инвентарског описа. Уводну реч
потписује унив. проф. др Николае Бокшан;
следи сажет преглед о еволуцији пиштоља
на Балкану и у Европи од 16. века до
Светскога рата; затим су приказани
историјат и особеност колекције;
противречности везане за пиштоље
последњег темишварског паше је следеће
поглавље; следе пиштољи са кременом
направљени на Балканском полуострву.
Типологија и главни производни центри је
главно поглавље.

Овај први део рада завршава се сижеом
на енглеском језику.

У другом делу, каталошки је приказана
Музејска збирка према свим правилима
таквог посла. Сваки приказани експонат
илустрован је са по две фотографије у боји
високог квалитета. Аутори су описали преко
80 комада ватреног оружја из Збирке Музеја
Балкана, већином пиштоља са кременом и
перкуцијом. Назначени су и оружарски
центри, махом из периферних области
Баната, највише са територије Босне и

ПИШТОЉИ И РЕВОЛВЕРИ
Албаније.

Детаљно су описани пиштољи типа
кубура пећанка, леденица, златка, дебарска
целина, призренац, сливанка.

Аутори су представили и специфичне
предмете који се користе уз пиштоље.

Ова књига има високи научни ниво и зато
што су састављачи овог албума приредили
и речник појмова у вези са ватреним
оружјем, а дали су и списак скраћеница као
и листу документарних извора и селективне
библиографије.

За овај диван каталог-албум фотографије
ја направио Милан Шепецан, дизајн је
урадио Вршчанин Јавор Рашајски, док је
техноредактор био Иван Калнак.

Књига формата 24х21 цм, на дебелој
светлој хартији окер боје има 132 странице
и штампана је у фирми Grafo-Market у
Темишвару у техници полихромије.

И као што је уводничар нагласио „овај је
рад изузетан због новине и многобројности
донетих информација, њиховој тачности,
регионалне и европске визије и начина на
који нас уводи у свет индивидуалног
наоружања“.

Овом се придружујемо и ми, уз заслужене
похвале и честитке

Љ. Степанов
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Завршено је Првенство Србије у фудбалу
за сезону 2013-2014. Црвена звезда је
прекинула низ Партизана од шест
узастопних титула те постала 26. пут првак
државе. Црвено-бели су остварили 23
победе у 30 сусрета (86%), имали су
најбољи напад са постигнутих 66 голова (2,2
гола по мечу) и најбољег стрелца лиге,
Драгана Мрђу, са 19 постигнутих голова.
Партизан је претрпео само 3 пораза (10 %),
имао је најбољу одбрану у лиги са
примљених 20 голова (0,67 гола по
утакмици) и најбољу гол разлику 64-20 (+44).
Највише нерешених сусрета одиграо је
Раднички из Ниша, чак 13 (44%), а најмање,
само 3, Црвена звезда и ОФК. Најслабији
напад у лиги имао је Рад са само 19 датих
голова (0,64 по сусрету), а најслабију
одбрану Раднички из Крагујевца са 49
примљених голова (1,64 по мечу).

Из Супер лиге су испали Јавор и
Слобода, док ће Рад играти у баражу за
попуну Супер лиге са Металцем из Горњег
Милановца. Пласман у Супер лигу за
следећу сезону изборили су Младост из
Лучана и Борац из Чачка.

Ако све буде у реду што се тиче
добијања лиценци, Србију ће на европској
сцени представљати Црвена звезда у
квалификацијама за Лигу шампиона, а у
квалификацијама за Лигу Европе играће
Партизан, Јагодина и Војводина као освајач
националног Купа.

Резултати и стрелци 30. кола:
Раднички К. – Јагодина 1-1 (Бељић 6‘-

Шушњар 2‘)
Јавор – Напредак 4-3 (Милошковић 8‘,

Чечарић 27‘, Дражић 31‘, Стојаковић 42‘-
Ндаје 10‘, 39‘, Луковић 35‘)

Војводина – Црвена звезда 3-3
(Веселиновић 48‘, Пушкарић 53‘, Попара 63‘-
Ракић 45‘, 62‘, Јовић 76‘)

ОФК – Доњи Срем 0-1 (Дамњановић 80‘
једанаестерац)

Слобода – Вождовац 0-1 (Обрадовић
27‘)

Рад – Спартак 2-1 (Милошевић 21‘
једанаестерац, Ожеговић 29‘- Носковић 59‘)

Партизан – Чукарички 2-0 (Лазовић 73‘,
Фофана 90‘)

Раднички Н. – Нови Пазар 2-0
(Миленковић 24‘, Пејчић 77‘)

Табела:
1. Ц. звезда 30 23 3 4 66-27 72
2. Партизан 30 22 5 3 64-20 71
3. Јагодина 30 13 9 8 40-30 48
4. Војводина 30 11 12 7 38-32 45
5. Чукарички 30 12 8 10 30-31 44
6. Раднички Н. 30 10 13 7 28-22 43
7. Вождовац 30 12 6 12 34-35 42
8. Нови Пазар 30 11 6 13 32-34 39
9. Напредак 30 9 8 13 42-44 35
10. Спартак 30 8 10 12 24-37 34
11. ОФК 30 10 3 17 31-43 33
12. Доњи Срем 30 7 11 12 29-40 32
13. Раднички К. 30 7 11 12 30-49 32
14. Рад 30 8 5 17 19-37 29
15. Јавор 30 6 11 13 29-38 29
16. Слобода 30 7 7 16 21-38 28

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.), Обрадовић (Вождовац).

ЦРВЕНО-БЕЛА ФУДБАЛСКА СЕЗОНА

СЛАБО ПРОТИВ ПАНАМЕ
Након победе над Јамајком од 2-1,

фудбалска репрезентација Србије одиграла
је нерешено 1-1 са Панамом на турнеји по
САД и Бразилу.

У Чикагу пред око 3.000 гледалаца прва је
запретила Панама у 7‘ из слободног ударца,
када је голман Стојковић одбранио шут
Муњоза. Србија је повела у 25‘. После
корнера Тадића, Ивановић је погодио главом
за 1-0. Муњоз је запретио из слободног
ударца у 49‘ али је замало био непрецизан,
а такође након слободног ударца у 59‘
Гомес је изједначио на 1-1. А. Митровић је у

66‘ замало закаснио, а у последњим
тренуцима сусрета пропустио последњу
прилику да Србији донесе победу.

За овај реми побринули су се: Стојковић,
Баста, Ивановић, С. Митровић, Коларов,
Тошић (од 62‘ Јојић), Гудељ, Матић (од 84‘
Лазовић), Марковић (од 78‘ Мрђа), Тадић,
Ђорђевић (од 66‘ А. Митровић).

Последњу пријатељску утакмицу Србија
игра против Бразила у Сао Паолу, 6. јуна од
22,00 сата.
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Руководство клуба АКС Поли и сви они
који су, у извесној мери, активисали у клубу
минуле сезоне, заједно са играчима,
помирили су се са чињеницом да је
темишварски клуб “играо само једно лето” у
Првој лиги и да је тим једино својом
кривицом напустио лигу. Како је у једном
тренутку признао и нови председник клуба
Јоан Тимофте, екипа и није заслужила више.
Већина играча скромног фудбалског знања и
није могла више. Последњи од тројице
тренера, који су се смењивали на клупи
Политехнике, Дан Алекса, је вољан, ако га
клуб жели, да настави рад и у Другој лиги
али под условом да се крене од нуле, да се
изврши озбиљна реконструкција тима јер,
како рече, ни половина играча који су
минуле сезоне бранили боје клуба, не
заслужује место у екипи. Без озбиљних
инвестиција АКС Поли ризикује да наредне
сезоне “муку мучи” и у Другој лиги и да тамо
и остане на крају сезоне 2014/2015. Био би
то крај темишварског фудбала.

Да се подсетимо како изгледа коначна
табела Прве лиге.
1. Стеауа 34 22 11 1 71-20 77
2. Астра 34 22 6 6 70-28 72
3. Петролул 34 18 14 2 53-20 68

Фудбал. Прва лига

МОРА СЕ КРЕНУТИ ОД НУЛЕ
4. Динамо 34 17 8 9 52-34 59
5. КФР Клуж 34 13 12 9 44-33 51
6. ФК Васлуј 34 15 6 13 38-32 51
7. Тргу Жиу 34 14 8 12 59-39 50
8. ФК Ботошањ 34 12 7 15 36-52 43
9. Чеахлау 34 10 11 11 27-31 41
10. ФК Оцелул 34 12 5 17 43-52 41
11. “У” Клуж 34 11 7 16 29-46 40
12. ФК Вииторул 34 10 10 14 29-50 40
13. Медјаш 34 10 9 15 32-38 39
14. Конкордија 34 10 9 15 34-47 39
15. ФК Брашов 34 9 11 14 32-40 38
16. АКС Поли 34 10 8 16 26-42 38
17. Наводар 34 10 8 16 32-54 38
18. Корона 34 2 8 24 20-69 14

Стеауа је шампион и играће прелиминарне
утакмице Лиге шампиона;

Петролул, Астра и КФР Клуж ће играти
прелиминарне утакмице Евролиге;

 ФК Васлуј (због лиценце), АКС Поли,
Сађеата Наводар и Корона Брашов испали
су из Лиге;

Због лиценце Динамо нема право да игра
ове сезоне у европским куповима.

У Прву лигу су промовисали КСМС Јаш и
Рапид Букурешт из прве Б серије и АСА
Тргу Муреш и СК Универзитет Крајова из
друге Б серије.

Четврта Д лига

ЗАВРШЕНО ПРВЕНСТВО АЛИ
СЕ НЕ ЗНА ПРВАК!

Окончано је првенство Четврте Д лиге
али још није познат шампион и тим који ће
учествовати у квалификацијама за Трећу
лигу. Разлог је нерешен спор око судбине
резултата екипе из Кишоде, која је пре
неколико кола напустила такмичење. Ако се
резултати ове екипе пониште, првак ће бити
АСУ Поли Темишвар, а ако остану важећи
онда ће првак бити КС Гирода.

Ево и резултата последњег кола: Фаџет -
Шаг 0-5, Драгшина- Улбеч 1-0, КФР
Темишвар - Стара Бешенова 3-3, Жомбољ -
Ауто Темишвар 0-0, Велики Семиклуш - АСУ
Поли Темишвар 0-6, Раковица - Гирода 2-3,
Гатаја - Кишода 3-0. Орцишоара је била
слободна.

Врх табеле
1. Гирода 32 28 3 1 107-24 57
2. АСУ Поли 32 17 5 0 114-22 56

Тимишко жупанијско првенство
РЕЗУЛТАТИ 26. КОЛА

Прва серија. Трикоу Темишвар - Карпи-
ниш 1-0, Велики Комлош - Плави делија
Сенпетар 6-3, Црвена звезда Варјаш - Мали
Бечкерек II 1-1, Стара Бешенова II - Чанад
4-0, Перјамош - Валкањ 4-1, АС Карањ -
Готлоб 2-2, Грабац - Гленторан Карањ 0-2,
Рипенсија Темишвар је била слободна.

На табели води Рипенсија са 70 б, следе
Варјаш са 59 б и Комлош са 50 б.

Друга серија. Гилад - Фењ 3-2, Билед -
Бобда 5-1, Жебељ - АКС Поли II 0-3,
Сенмијај - Парац 4-2, Мурањ - Моравица 9-0,
Солвентул Темишвар - Банлок 0-3, Либлинг -
Чернетјаз 2-4. Дета је била слободна.

На табели води Мурањ са 63 б, а следе
АКС Поли II са 58 б и Сенмијај са 51 б.

Трећа серија. Машлок - Штука 4-0, Јано-
ва Лугож II 1-7, Болдур - Кевереш 3-2, Топо-
ловац - Урсењ 1-1, Буковац - Велика Ремета
1-0, Нова Мошница - Стари Базош 4-2, Бако-
ва - Кизатау 2-3, Бузјаш -Ђармата Ви 0-4.

На табели води Машлок са 70 б, следе
Ђармата Ви и Кизатау са по 67 б.
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За срећно склапање брака драгим

ТАЊИ и АНДИЈУ

хиљаду лепих мисли, мора радости, пуно здравља и
среће, са жељом да вам се дани у животу што лепше

троше, да поклоните лепу реч или осмех – биће
довољно за срећу оног ко прима и оног ко даје.

С љубављу, ваши кумови: Јасена, Антоније и мала
Александра.

Са пуно љубави,
честитамо 18.

рођендан, 6. јуна,
најдражој ћерки

ДИЈАНИ
ЈАСМИНИ ЈОВИН

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... Искрене жеље да као
птица све досегнеш чему ти душа лети!
Пуно те волимо: тата Радојица и мама

Минерва.

Све најлепше
жеље за твој 18.

рођендан, најдража
наша

ДИЈАНА
ЈАСМИНА ЈОВИН

Твојим осмехом
украсила си нам

живот, твојом
младошћу улепшала
си нам и јаву и сан.
Остани у срцу исто

онај добра и
безбрижна девојчица која нам је живот

осветлила и улепшала дане са пуно
љубави. Желимо  ти све лепе речи које
желиш чути, све путеве успеха по којима
желиш трчати, сва јутра у којима желиш
уживати и сву љубав којом ће те волети,
сву благодат анђела који ће те чувати...

Са пуно љубави: деда Вела, мајка Јелена,
деда Јон и мајка Виорика.

Нашем најдражем сину

ДРАГАНУ БОГДАНОВУ
из Немачке

срећан 52. рођендан, пуно
здравља, много среће, леп и

дуг живот, све најбоље у
животу, од срца му желе, они

који га највише воле: мама
Станка и тата Живица из

Дињаша.

Исправка

Грешком је у прошлом броју
недељника „Наша реч“, на

страници 16 у оквиру рубрике
Храмовне славе – Кумство

преузеле Плаве делије,
погрешно је написано име
једног од учесника бала у

Великом Сенпетру –
хармоникаша

Драгана Данчуа.
Н.Р.
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Наша најдража

МАЈА ИГЊИН
из Темишвара

11. јуна прославиће
свој 4. рођендан.

Нека ти живот буде
пун лепе музике,
лепих снова, још

лепших остварења,
нека теби буде све

добро и све лепо, да
би и нама живот био

испуњен.
Пуно те воле: мама Рамoна, тата Зоран,

сестрица Делија, тетка Наташа, теча
Маријус, буна Софија и буну Михај из

Темишвара.

Нашој драгој и
премилој унуци

МАЈИ ИГЊИН
из Темишвара

Шаљемо ти овим
путем прегршт

најлепших жеља
поводом 4.

рођендана, да нам
будеш највећа радост
у кући, да паметна и
послушна будеш, да

ти живот подари
здравље, срећу и све лепоте овог света.

Желе јој: мајка Милица, деда Милан,
бака Невенка и деда Зоран из Немета.

Наша драга

МАЈА ИГЊИН
из Темишвара

11. јуна испуниће 4
године. Желимо јој
све најбоље шта се

пожелети може:
здравља, среће у
животу, успеха и

забавишту и пуно
радости.

Рођендан јој
честитају: баба Ката, сестрица Биљана,

братић Златко, ујна Мила и уја Стева
Росић из Варјаша.

Најдражи унуче

СРЂАНЕ
КУЗМАНОВУ

Срећан ти 20.
рођендан, 6. јуна!

За твој дан, сада у
најлепшим годинама

живота, када пред
собом имаш цео

свет, поред
најлепших жеља,

поклањамо ти нашу
љубав у којој ћеш

увек наћи разумевање и снагу за нови
лет. Буди и даље наша највећа срећа! У
годинама које предстоје пожелећемо да

нас увек радујеш својим искреним
осмехом, јер ти си узданица, радост и

дика наша! Пуно те волимо: мајка Нидица
и деда Живко из Кетфеља.

Срећан
20. рођендан драгом

СРЂАНУ
КУЗМАНОВУ

Желимо да ти златне
двадесете прођу
споро и лепо, да

уживаш највише што
можеш, да задржиш
оно што већ имаш:

спокој и задовољство
живљења у

сопственом непомућеном ритму! Желимо
ти из доброг најбоље, из лепог најлепше,

безбрижне дане исплетене радошћу,
срећом и успехом, пријатне тренутке уз

твоје најмилије. Пуно радости и дугих
лепих година желе ти: мама Јадранка и

тата Радислав.

Нaш најдражи

ХАРИС ЛАЦИЋ

прославиће свој 5.
рођендан, 11. јуна.

Честитамо рођендан
и желимо да нам
буде здрав, чио и

весео и да га Божији
благослов прати на

сваком кораку.
С љубављу,

родитељи Владислав
и Кармен, деда

Живко и мајка Лија.
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MANU CHAO LA VENTURA
Музеј села Баната – 25. јун 2014.

Пре овогодишњег деветог издања Плај фестивала, организатори
доводе једног од значајних уметника данашњице MANU CHAO.
После неколико милиона продатих албума и успешних светских
турнеја Темишварци ће имати прилику да чују овог музичара,
предводника једне генерације, којег хвали и музичка критика.

MANU CHAO је инспирацију за своје песме налазио из обичног
живота, са улице, са разних континената и од различитих нација.
Мултикултуралност и мултијезичност, мешавина неколико музичких
праваца rock, reggae, punk, ska донела му је светску славу. После
првог соло албума “Clandestino” постигао је светски успех.
Уследила је сарадња са Radio Bemba Sound System и “Prоxima
Estaciоn: Esperanza”, затим “Sibйrie m’йtait Contйee”, “La Radiolina”
и сарадња са Емиром Кустурицом. Карта за концерт Manu Chao

êî ø òà 75 ëå¼à, à ì î ãó ñå êóï èòè ï ðåêî  Eventim www.eventim.ro èëè ó êœèæàðàì à è
ï ðåäñòàâí èø òèì à Cărtureşti, Germanos, Orange и Vodafone.

Миодраг Тодоров

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.

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).

35. ГОДИШЊИЦА

Матуранти Српске гимназије у
Темишвару, генерација 1979. године

организује састанак поводом 35.
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 21. јуна 2014., 11.30 часова
 у Српској гимназији “Доситеј

Обрадовић”, Темишвар.
Умољавају се бивше колеге да се јаве

на телефон:
Олга Марковић - 0728.100.787.

На прoдаји аутомобил
Mercedes-Benz CLS 350 CDI,

AMG, 265 CP, full option, година
производње 2011, 37.000
километара, црна боја,
унутрашњост беж боја,

преузимање лизинга, цена
19.000 евра (по договору).

Телефон: 0723.219.424.
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Последњи поздрав
пун туге нашој драгој
и поштованој Сеји

ДАРИНКИ ПУТЕРИЋ
из Арада

Ви сте нас увек доче-
кивали раширених руку
и лепо нас угостили.
Хвала Вам!

Ожалошћеним сино-
вима Стевану и Славо-
миру са породицама
најискреније саучешће
од стране Живојина и Иринке Станков, Сло, Ве-
сна и Алиса Галамбош из Великог Семиклуша,
Ђорђе и Миљка Штефануц из Темишвара.

Бог да Вам подари миран, вечни сан.

Пролазе 2, односно 2,5 година највеће
туге и жалости, која нам раздире душу од
када су преминуле наше најдраже

КОСАНА БОГДАНОВ и ДИВНА НИНКОВИЋ
рођене Перинац
родом из Иванде

Оставиле сте нас рањеног срца да вечито
тугујући прелиставамо сећања из породичног
живота. Живеле су скромно, више за породи-
цу него за себе, биле су ћерке, супруге и ма-
ме за пример и понос, које су домаће огњи-
ште претвориле у породични храм у коме
смо деценијама срећно живели. Иза вас је
остала велика празнина у нашем срцу. По-
носни смо на ваш живот и захвални за љубав
коју сте нам дали.

Живите у нашим срцима и мислима: мама
Загорка, супруг, односно зет Миленко и син,
односно синовац Драгослав.

Пролазници кроз овај
свет, рађамо се, живимо
и онда одлазимо у веч-
ност напуштајући своје
најмилије. Тако је 29.
маја, у 79. години живо-
та, отишао у вечност мој
драги и вољени супруг

СВЕТОЗАР ТОДОРОВ
родом из Дињаша

Не постоје речи ко-
јима се мери туга за
тобом, нити године
које ће те избрисати из нашег сећања. Оста-
вио си трагове који се не бришу, сећања која
не бледе, доброту која се не заборавља.
Хвала свима који су у овим тешким тренуци-
ма били уз мене и поделили велику тугу и
бол. Нека ти Господ подари миран вечни сан.

Заувек ожалошћена супруга Иби и сви тво-
ји најмилији.

С болом и тугом опраш-
тамо се од нашег драгог
рођака

СВЕТОЗАРА СЕТЕ
ТОДОРОВА

родом из Дињаша

Доброту и племенитост
носио си у свом срцу, увек
си имао за сваког добру и
лепу реч. Остаћеш заувек у
нашим мислима и лепом сећању.

С поштовањем, породице Тодоров и
Марков.

Последњи поздрав пун
бола и туге нашем драгом

СВЕТОЗАРУ ТОДОРОВУ

Памтићемо те онаквог
какав си био у животу, увек
насмејан, неизмерно вре-
дан, поштен и пожртво-
ван.

Нећемо те никада забо-
равити.

Ожалошћени, сестрица Милева са својом
породицом.

Поштовани читаоци!
Подсећамо Вас

да читуље и мале огласе можете
доставити у секретаријату редакције

до среде у 12.00 часова.
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Са тугом сећамо се
прерано упокојеног бра-
та, који је трагично пре-
минуо у саобраћајној
несрећи, пре 40 годи-
на, 7. јуна

ВЕСЕЛИН (ЕЈА)
МИЛИЧИЋ
из Чанада

Твоје име је наш
понос а твој одлазак
вечна рана. У свакој
си нашој причи и раз-
говору, јер постоји љубав коју смрт не може
прекинути. Нама остаје да се сећамо поште-
ног и вредног човека, дивног и искреног бра-
та. Свуда те има и у свему си с нама, нема те
тамо где нам највише недостајеш, у животу.

Ожалошћени: брат Милорад са породицом.

Тужно и болно сећање поводом проласка
2 године од када су преминуле наше драге

КОСАНА и ДИВНА ПЕРИНАЦ
родом из Иванде

Две протекле године нису умањиле нашу
љубав и поштовање према вама. И даље
љубоморно чувамо заједничке успомене од
заборава и трудимо се да бар делић ваше
снаге, доброте и правичности носимо у себи.

Вечна вам слава и успомена!
Са тугом у срцу: сестрица Маца са поро-

дицом.

Дана 6. јуна 1980. пре-
минуо је

МИЛИВОЈ-МИКА
ЖУПУНСКИ
из Варјаша

Хвала свима који га се
сећају.

Неутешни мати, син и
остала родбина.

Наш мио, добар,
племенит, брижан, пош-
тен, пожртвован, пун
разумевања, топлине,
поверења и љубави су-
пруг, отац, свекар, деда
и прадеда

ЉУБИША ПЕТКОВ
из Наћфале

који нас је све до-
чекивао и испраћао
отвореног срца, волео
нас безусловном љу-
бављу, наш анђео чувар - преминуо је пре 7
година, 8. јуна. Био је благослов и привиле-
гија имати тебе као дела наше породице.
Почивај у миру и спокојству.

Заувек ожалошћени: супруга Данка, деца:
Тихомир, Славица и Биљана; унуци; Јасна,
Дарко и Лаура; праунуке: Јана и Анастасија.

Тужна успомена на
13. јун, када нас је
пре 18 година напу-
стио наш драги и пре-
добри

ПЕРИЦА ПЛАВОШИН
из Ченеја

Снагом љубави оп-
стајемо у празнини
заустављеног време-
на. Родитељу наших
дивних успомена. За-
борава нема. Живиш
у сваком нашем тренутку. Био си нам сигур-
ност, веровали смо у твоју снагу, храброст,
издржљивост, а твоја доброта и пажња све
више нам недостају.

Чувамо те у срцу и мислима са тугом и
љубављу: ћерка Невена са породицом и син
Бранислав са породицом.

Двадесет тужних го-
дина пролазе од када
је преминуо наш драги

БРАНИСЛАВ БАТА
КНЕЖЕВИЋ

Остале су успоме-
не, сећања и вечна ту-
га.

Са поштовањем, ње-
гови најмилији.



Акције и манифестације ССР
- јун 2014. године -

























Такмичење „Млади таленти“

Студијска екскурзија у Новом Саду

Изложба ђачких радова „С љубављу ћирилици“

Дечји пријатељски сусрети у Ројки (Алба Јулија)

Фестивал братимљења - Дани општине Свиница

Дани Душана Васиљева у Ченеју

Камп фолклора у Базјашу

Духовни камп у манастиру Свети Георгије

Вече афоризма и карикатуре „Лалошки шешир“

Међународни фестивал младих фолклораша у Европи,
Рашка - Ивањица

Видовдан у Темишвару и Златици

Међународни фестивал „Тамбурица фест“ у Новом Саду




