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V E S T I

СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА
РУКОВОДЕЋЕГ САВЕТА ССР

У просторијама Савеза, данас, у
петак 13. јун 2014, с почетком у 16 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

КУД КРУНА НА ФЕСТИВАЛУ
ТЕМИШВАРСКИХ УМЕТНОСТИ И

НА ДАНИМА ФРАТЕЛИЈЕ
У петак 13. јуна у 18 часова на Тргу

Трајан, на отвореној сцени, наступиће КУД
„Круна“ са играма из Шумадије у
кореографији Душана Миладинова, под
вођством Весне Чолаковић Струца.

КУД „Круна“ ће наступити и у суботу 14.
јуна на Данима кварта Фрателије, у 17
часова. Парада народних ношњи предвиђена
је за 18 часова, а приредба на отвореном
платоу испред Румунске православне цркве
у кварту. КУД „Круна“ ће наступити овде са
малом и великом групом играча. Љ.П.С.

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ
У РЕШИЦИ

У уторак 17. јуна с почетком у 19 часова
организује се у сали „Дачија“ у Решици
Хуманитарни концерт под геслом „Помози
Србији“.

Учествују солисти Нику Новак, Петру
Миулеску Иримика, Оркестар браће Милош и
Лорена Пела, ТО „Темишварски споменари“,
Јасмина Фењац и Пера Тодоровић, Камелија
Чеоку, ансамбл „Брзава“ Општине Решица,
оркестар „Брзава“ под диригентском
палицом проф Рика Вулпе, КУД „Соко“ из
Соколовца.

Улаз је 10 леја. Љ.П.С.

ОТВАРАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ
ГРАНИЧНИХ ПРЕЛАЗА

Tоком јуна месеца биће привремено
отворени гранични прелази Валкањ –
Врбица и Наково-Лунга.

Прелаз Валкањ - Врбица имаће чак два
отварања од 15. до 19. јуна од 9 до 19
часова и од 27. до 29. јуна од 9 до 19.

Поводом Видовдана, храмовне славе у
Накову, гранични прелаз Наково-Лунга биће
отворен од 27. до 29. јуна од 9 до 19 сати.

Тим поводом ће се у Накову одржавати
разна културно-спортска и духовна
догађања. Љ.П.С.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ПОЕЗИЈЕ
„СЕРЕНАДА ЗА ГЛУВЕ“

БАТЕ МАРЈАНОВА
У четвртак 19. јуна с почетком у 19

часова у темишварском „Кафе тексту“
(Бастион Терезија (corp A)) одржава се
промоција књиге поезије на румунском језику
„Serenadă pentru surzi“ / „Серенада за глуве“
Бате Марјанова.

О књизи уваженог вајара и писца
говориће Еуђен Бунару, Виорел Марињаса и
Данијел Виги. Љ.П.С.

ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ ЗА
СРБИЈУ

Подружнице Савеза ликовних уметника
апелују на ствараоце из Баната и шире да
поклоне своје радове, слике, графике и
слично у хуманитарне сврхе ради
прикупљања помоћи за настрадале у Србији.

Они који желе да поклоне неки рад, било
свој, било из своје колекције, могу то
учинити у седишту темишварске подружнице
Савеза ликовних уметника до 20. јуна сваког
радног дана од 10 до 17 часова.

Сакупљени радови ће бити приказани у
оквиру заједничке изложбе у ходнику
Префектуре у Темишвару. После изложбе,
Генерални конзулат Републике Србије у
Темишвару ће пренети радове у Београд.
Тамо ће се организовати и јавна лицитација
у добротворне сврхе.

Кустос ове акције је Дана Петков
Кузманов, члан темишварске подружнице
Савеза ликовних уметника којој се можете
обратити за више детаља око ове
хуманитарне акције. Љ.П.С.

ДРУГО ИЗДАЊЕ „ЛАЛОШКОГ
ШЕШИРА“

У суботу, 21. јуна, у пивници „Бирхаус“,
одржаће се с почетком у 19.00 часова друго
издање фестивала сатире и хумора
„Лалошки шешир“. Ради се о двојезичној,
српско-румунској манифестацији, посвећеној
промовисању афоризама и сатиричне
књижевности. Учествоваће писци и новинари
из Србије (Београдски афористичарски круг),
Црне Горе, Букурешта („Times New Roman“)
и Темишвара. Такође, наступиће и
београдски бенд „Грбаве танге“. Г.М.
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Љубинка
Перинац
Станков

МУНДИЈАЛ У МОЈОЈ КУЋИ

Пише:

Забрањено ми је свако мување по стану, усисавање ми не сме
пасти на памет, ни по цену нуклеарног новог светског поретка.
Судове треба прати у тишини, по могућности подводно и без

бућкања. Свако пропитивање, покушај пријатељског породичног
дијалога о томе кaда ће гости да дођу и шта ћу за такву
евентуалну фудбалску непогоду да спремим, најстрожије

је забрањено
Мушки део моје породице, односно син,

муж, а слободно могу ту и мачка да
урачунам, јер се као црна флека прилепио
за телевизор,  спремно je дочекао почетак
Мундијала.

Данима су се врзмали око табела,
спортских прогноза, програма, и ето,
дочекаше и почетак утакмица, када ништа
сем играча на
терену не сме у
кући да се
помера... ја
нарочито.

Забрањено ми
је свако мување
по стану,
усисавање ми не
сме пасти на
памет, ни по
цену нуклеарног
новог светског
поретка. Судове
треба прати у
тишини, по
могућности
подводно и без
бућкања. Свако пропитивање, покушај
пријатељског породичног дијалога о томе
кaда ће гости да дођу и шта ћу за такву
евентуалну фудбалску непогоду да спремим,
најстрожије је забрањено.

Ако случајно заборавим правила, не гине
ми од сина кажњеничка клупа уз све црвене
картоне... а  уместо звиждука судије
пресећиће ме погледом и надуженим
самогласником:

- Маааааааама!
Не дао ми Бог да ме баш онда потрефи

радозналост и случајно неког нешто питам о
дешавањима на терену или да ми сине глупа
идеја да њих пошаљем у самопослугу по
млеко или хлеб, инстант ће оглувети, само
махнути руком, а одговор ће доћи са
познатим опречним али кратким
тоналитетом:

- Не сад!

Помирена са мундијалском женском
судбином, купујем хлеб у продавници и
слушам продавачицу како се жали на
спарину.

- Страшно, асфалт се топи, да цркнеш од
врућине, а никог живог нема, има и да
омутавим за овим шалтером.

Из продавнице излазим јер ми звони
телефон. Зове
ме пријатељица.
Вратила се из
Грчке... за
неповеровати,
купила је кожне
чизме за
тридесет евра. А
какве је све
парфеме
накуповала...
Кратимо
доживљај због
ванредног
стања... и у мојој
и у њеној кући.

Мушкардини
су у паузи

између мечева. Пакосно палим телевизор
док дугме по дугме не набасам на ТВ
Паприку и намерно отшкринем врата да
будем сигурна да ће моју контраофанзиву
противничка странка чути:

- Ма превише си бибера ставио у сос,
идиоте. Јеси ли ти ћорав? Ко је теби тигањ
у руке дао. Јаааааааао, види га. Несрећо
једна, склањај то са ватре!

- Е, па стварно мама, ти си... цепају се
син и муж од смеха, чак и мачак провирује
иза врата.

- Шта сам? Умем ја и боље... Вежбам и ја
спортове.  Највештија сам у дисциплини
„кувамперемпеглам“! И ту могу да додам три
знака узвика, кад већ те екстремне
спортове морам да практикујем к`о баксуз
баксузни. Јер ако изгуби вољени тим, а није
крив судија, зна се ко кривицу у овој кући
сноси... Љуби га мајка!
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Председник Владе Србије Александар
Вучић поручио је да је почаствован позивом
канцеларке Ангеле Меркел да посети
Немачку и рекао да Србија жели да буде
поуздан савезник Немачке.

„Тешко је, имајући у виду снагу Србије и
Немачке, али жеља је Србије, и то говоримо
без стида, да буде савезник Немачке, што
раније није умела и није знала. То је
политика Владе Србије и политика ове
земље. То је важно за нашу земљу у
политичком, економском и сваком другом
смислу”, рекао је премијер на конференцији
за новинаре у Влади Србије уочи посете
Немачкој.

Влада Србије је, како је, према Танјугу,
рекао, спремна да разговара и о
реформама, стабилности западног Балкана,
дијалогу с Приштином, борби против
криминала и корупције...

На питање о разговорима са Приштином,
навео је да је захвалан Ангели Меркел што
је у видео-поруци навела да поштује држање
речи новог руководства Србије и остварења
онога што је било договорено, а што нека
ранија руководства нису спровела. „Наравно
да ће то бити једна од тема. Да ли је за нас
то лако – није, али то је наша обавеза. Оно
што кажем да ћемо учинити ми ћемо и да
учинимо, као што оно што кажем да нећемо
учинити – нећемо. Србија мора да има своју
реч”, рекао је Вучић.

Вучић је приметио да смо много времена
изгубили у претходном периоду зарад
политичких поена и игара и поновио да ће
Србија до 2018. испунити све услове за

Вучић: Бићемо поуздан савезник Немачке
Председник Владе Србије поручио да је почаствован позивом Ангеле Меркел

да посети Немачку. – У току јуна и јула низ састанака са премијерима више
европских земаља и другим званичницима

улазак у ЕУ, а да је онда на Немачкој и
другим земљама ЕУ да одлуче да ли ћемо и
кад бити чланица ЕУ.

Премијер је такође казао и да ће
Меркеловој захвалити на помоћи коју је
Немачка до сада упутила за помоћ
угроженима у поплавама, да очекује да ће
стићи још помоћи и да је о томе већ
разговарао са немачком канцеларком, али и
да ће замолити да нам помогне у развојним
плановима за општине настрадале у
катастрофалним поплавама. „Оно у чему ми
можемо Немачкој да помогнемо јесте
гаранција за стабилност на западном
Балкану”, истакао је Вучић.

На питања о ставу према Украјини и
Русији рекао је да, што се Србије тиче, то
није кључна тема, јер смо ми „мали играчи”
у тим односима, а ако немачка канцеларка
покрене то питање, изнеће јој став наше
земље.

Премијер је, према поменутој агенцији,
најавио и да ће током јуна и јула имати
читав низ састанака са премијерима више
европских земаља и другим званичницима, а
да ће у Србију 29. јуна доћи председник
Европске комисије Жозе Мануел Барозо.
Један од значајнијих догађаја у наредном
периоду биће српско-немачки бизнис форум
30. јуна који ће Вучић отворити са немачким
министром спољних послова Франком
Валтером Штајнмајером.

Поред тога, најавио је да ће 3. јула
боравити у Паризу, где ће се састати с
француским премијером Мануелом Валсом,
да ће у Румунији боравити у дводневној
посети током које ће разговарати са
румунским премијером, као и са премијерима
Грузије, Молдавије, Чешке и Словачке, који
ће се тамо наћи.

Очекују га и сусрети са премијерима из
земаља региона – словеначком премијерком
Аленком Братушек, мађарским премијером
Виктором Орбаном. Очекује се и одржавање
заједничких седница влада са тим земљама.
„У Београду је боравио шеф турске
дипломатије Ахмет Давутоглу, а после њега
ће доћи и руски министар спољних послова
Сергеј Лавров. И са њима ћу такође
разговарати”, рекао је Вучић.

Б.Ч.
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Превео и приредио: Горан Мишковић

Нов туристички
објекат

У прелепом пејзажу
између Мачевића и
Нове Молдаве
недавно је отворена
викенд-кућа „Дунав“,
која располаже
собама за госте,
рестораном и
терасом.
12. септембар 1975.

Позив на
приредбу

Поводом
ускршњих празника
месна организација
ДСС у Чанаду
организује 8. априла
у сали Дома
културе у месту
културно-уметнички
програм.

5. април 1991.

Приредба
у Фењу

У суботу 18.
јануара ученици
српске основне
школе, заједно са
фењском омладином,
приредили су
успешан културно-
уметнички програм
под надзором
учитеља Томислава
Кирића.

28. јануар 1958.

ВРЕМЕПЛОВ

Американци не одустају од
разбијања румунског тла

Роде слећу све ређе

Црни уторак

Недостатак крова над
главом, несигурно радно место
и сива перспектива
„спречавају“ младе Румуне да
размишљају о деци. У ствари,
тренд је почео одмах после
децембарске револуције, да би
се 2013. забележио историјски
минимум броја новорођенчади
од Другог светског рата

„Имајући у виду актуелни политички контекст у Централној и
Источној Европи, као и подршку САД румунској влади, очекује
се да у наредном периоду Букурешт усвоји низ мера како би
вађење гаса из шкриљаца могло коначно да почне“, пише
престижна америчка агенција Стратфор, истичући да је то и
била главна тема разговора са вицепредседником САД Џо
Бајденом и секретаром одбране Чаком Хегелом приликом
недавне посете Букурешту.

„У Темишвару се највише
саобраћајних удеса дешавају
уторком (26,3%), петком – 15%
и средом – 13,1%, посебно
између 18 и 24 сати“, каже шеф

наовамо. Ови драматични
подаци уопште не
забрињавају наше
политичаре, који учесталим
смањењем буџета намењеног
здравству и образовању, о
„шкртим“ дечијим додацима
да и не причамо, само
погоршавају ствари.

саобраћајне полиције Марчел
Крачунеску, прецизирајући да
су најопасније улице Калеа
Арадулуј, Калеа Шагулуј и
Калеа Бузјашулуј.
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Чедомир ЖИВКОВИЋ,
председник општине Вршац

РИФОВИ БАНАТСКИХ ПОЛИТИЧАРА
• Свирамо углавном оно што волимо, музику уз коју смо одрасли •

Сигуран сам да ће сваки љубитељ вина који једном дође у наш град,
навратити опет • Хтео бих да искористим ову прилику да вас позовем на
наш велики фестивал вина, „Грожђебал“, који се одржава треће недеље у

септембру • То нам је практично највећа и најважнија манифестација
забавно-туристичког карактера •

Лична карта:

Чедомир Живковић је рођен 1968. године у
Вршцу, где је завршио основну школу и
гимназију. Дипломирао је на Машинском
факултету у Београду. Био је запослен у
Хемофарм инжењерингу као шеф одржавања
погона чврстих форми. Од 2000. године био
је на месту извршног директора за програм у
Центру Миленијум АД, а од 2004. до 2008.
радио је као директор Центра Миленијум АД.
Професија: дипломирани инжењер
машинства
Позиција: председник општине Вршац
Странка: Покрет “Вршачка регија-европска
регија”.
На изборима 2008. године изабран је за
председника општине на листи Покрета
“Вршачка регија-европска регија”.

• Многи српски политичари су познати
као музичари и композитори. Од када сте
Ви у овој причи?

Ја сам почео да свирам у раној младости,
у средњој школи и касније као студент, али
увек на аматерском нивоу, уз људе са
којима се знам читав живот. Музика ми више
дође као хоби.

• Који инструмент свирате?
У основној школи сам свирао хармонику, а

сада, у бенду „Сви председникови људи“,
гитару.

• Шта најчешће изводите?

Најчешће изводимо обраде познатих рок
песама, посебно старијих. Свирамо углавном
оно што волимо, музику уз коју смо одрасли.

• Где сте наступали до сада?
Моје слободно време је ограничено, тако

да не могу у потпуности да се посветим
музици. Свирали смо по разним клубовима,
на фестивалима и тако. Углавном, једном
месечно имамо заказан јавни наступ.

• Како се поклапају Ваше политичке
обавезе са хобијем?

Ја имам мали студио у својој кући, где се
налазимо сваке недеље око 17 часова и
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вежбамо. Заправо, свирамо, пијуцкамо и
дружимо се у једној опуштеној атмосфери.

• Колико сте пута били у Темишвару?
Био сам пуно

пута, Темишвар је
баш близу Вршца.
Пуно сарађујемо са
Генералним
конзулатом
Републике Србије,
са господином
Фрунзавердеом из
жупаније Караш
Северин, а сада
сам дошао овде на
позив мог
пријатеља Максима
Сорина, који
спроводи европске
пројекте. Такође,
имали смо пуно
контаката са установама и партнерима из
жупанија Арад и Тимиш, а Вршац и Решица
су збратимљени градови.  Темишвар
посећујем бар једном месечно, а и наши
румунски пријатељи долазе често у Србију.
Хтео бих да искористим ову прилику да вас
позовем на наш велики фестивал вина,
„Грожђебал“, који се одржава треће недеље
у септембру. То нам је практично највећа и
најважнија манифестација забавно-
туристичког карактера.

• Чиме би још општина Вршац могла да
се похвали у последње време?

Општина Вршац је једна од богатијих у
Србији, има развијену фармацеутску
индустрију и највеће винограде у бившој
Југославији. Имамо „Вршачке винограде“ и
пуно приватних винарија по којима је
Вршац познат и цењен. Сигуран сам да
ће сваки љубитељ вина који једном
дође у наш град,  навратити опет.
Наши људи су пријатни, а ми
Румуне буквално доживљавамо као
браћу. Знам да у румунском
Банату живи доста Срба, које
овом приликом срдачно
поздрављам, исто као што и
код нас у Србији има доста
Румуна.

У Србији постоји тренд да се
политичари баве музиком. Борко

Стефановић је у младости био члан
групе „Генерација без будућности“,

Горан Питић је певао у „Легендама“,
Млађан Динкић и Божидар Ђелић су
прошли кроз бенд „Монетарни удар“,
Небојша Крстић је био дугогодишњи
члан „Идола“, док је Ненад Чанак
компоновао музику за многе радио-
драме и филмове, а свирао је и на
албуму „Зашто да не“ „Електричног

оргазма“. Овој се плејади придружује и
председник општине Вршац, Чедомир

Живковић, који је прошле суботе
гостовао у Темишвару у својству

гитаристе бенда
„Сви председникови људи“

• Знате ли можда неког румунског
политичког партнера који се, попут Вас,
бави музиком?

Искрено, не знам,
али мени је драго што
сам ја успео да око
себе окупим ове људе
и пријатеље са којима
свирам.

• Како Вам се
чинио први наступ у
Темишвару?

Нисам очекивао
ништа посебно, ми смо
овде дошли да се мало
забавимо и дружимо са
пријатељима из
Румуније, што се, ето,
и догодило. Мени је
било супер, надам се

да је и публика уживала.
Горан Мракић
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Није тешко закључити да је у многим
банатским местима, поготово оним
изолованијим, време стало пре неколико
деценија, тако да је најчешће потребна
добра воља појединаца да би се ствари
помакле с места или да би се ишта
догодило. После дужег низа година затишја у
суботу, 7. јуна с почетком од 20 часова, у
Рудни се одржао хуманитарни концерт са
учешћем КУД „Круна“ из Српског Семартона.

У тим вечерњим сатима, испред
рудњанског Дома културе „Доситеј
Обрадовић“, са видним нестрпљењем,
домаћини су дочекали госте, по српском
обичају, хлебом, медом и ракијом, а
најважније отворена срца, што је и
најбитније. Видела се неограничена радост у
очима и домаћина и гостију на овом сусрету.

Сала Дома културе је била премала да
прими све мештане жељне добре музике и
лепих игара. Поздравним речима обратили
су се присутнима Александар Деђански,
председник МО ССР Рудна, Флорентин
Кристец, кнез Општине Ђулвез и Предраг

Мирјанић, председник МО ССР Српски
Семартон, који су присутнима  упутили апел
за прикупљање добровољних прилога
намењених за помоћ грађанима погођених
поплавним таласом у Србији и Републици
Српској (Босни и Херцеговини). Затим су
водитељке програма, Зорица Мирков и
Алиса Гаман на српском и румунском,
најавиле најмлађе чланове друштва, који су
одиграли „Мало коло” и побрали највише
аплауза. Затим је уследила играчка група,
узраста од 8 до 14 година са сплетом игара
из Баната у кореографији Себастијана
Струце-Чолаковића. Био је то њихов први
контакт са сценом и публиком ван
Семартона.

Светозар Тоза Бугарски кратким
скечевима на банаћански начин разведрио
је лица присутних, а затим  су водитељке
програма позвале  на сцену оркестар под
управом Илије Грубачког и добро познатог
солисту Тихомира Шароњева, који је својим
извођењем одушевио присутне. Играчко
умеће у наставку показали су искусни

ПОМОЗИ СРБИЈИ

СЕМАРТОНЦИ У РУДНИ ЗА ХУМАНОСТ
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играчи Пера Лукин и Себастијан Струца-
Чолаковић осмисливши сплет игара из
Понишавља, који су са осталим члановима
играчке групе одлично одиграли.

КУД „Круна“ има и два омладинска
народна оркестра. Прво је наступио
оркестар у саставу Марко Банду и Бојан
Лазаров – хармоника, Себастијан Струца-
Чолаковић електричне оргуље, Саша Панић
– бубњеви и вокални солиста Милутин
Нешин, који је одушевио публику својим
извођењем српских народних песама и кола.
Други народни оркестар у саставу Дарко
Мишков – хармоника, Себастијан Струца-
Чолаковић електричне оргуље, Саша Панић
– бубњеви и исти вокални солиста Милутин
Нешин, извео је више народних песама и
кола и побрао бурне аплаузе рудњанске
публике, док је, већ добро позната, играчка
група извела сплет игара из Беле Паланке у
кореографији Сенадина Крстића.

Публика присутна у Дому културе „Доситеј
Обрадовић“ у Рудни имала је част да јој се
представе надалеко познати уметници
српског и румунског фолклора, вокална
солисткиња Николета Власић и виртуоз на
хармоници Миодраг Мики Грубачки. Николета
је, као и увек, одушевила публику својом
интерпретацијом српских народних песама а

ХУМАНИТАРНО КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ

публика ју је наградила топлим аплаузом.
Последња тачка програма припала је

играчима КУД „Круна“, који су извели игре из
Шумадије у кореографији Душана
Миладинова. Затим се присутнима обратила
госпођа Љиљана Чорогар, упутивши поново
апел за прикупљање добровољних прилога
намењених за помоћ грађанима погођених
поплавним таласом у Србији.

Водитељке програма су на крају приредбе
позвале све присутне на бал и народно
весеље, а за добро расположење побринули
су се млади оркестри и певач Милутин
Нешин. Весеље и бал трајали су до касно у
ноћ.

Иницијативу  за организовање овог
хуманитарног концерта имали су председник
МО ССР Српски Семартон, Предраг
Мирјанић и Јефта Еремић, а прихватила је и
организовала, уз помоћ Савеза Срба и
Општине Ђулвез, МО ССР Рудна са
породицама Вукомира Чорогара, Златка
Бакића, Максе Петрова, Вешеславе Китеску,
Срђана Петрова, Драгана и Славице Рајин,
Душице Силаши, Светлане Радован,
Маријане и Јулке Петров, Радислав Кируа,
Слађана Јанкулова.

Горан Гога Пантин

Богдан Мунтеану, Александру Поткоава и
Александар Стојковић. На акцији се
сакупило преко 500 леја, који ће бити
положени на жиро-рачун Савеза Срба у
Румунији и касније искоришћени у

хуманитарне
сврхе.

На крају
књижевне
вечери
организовала се
и наградна
томбола, а
добитницима су
биле уручене
збирке и књиге
присутних
аутора.

Горан
Мракић

Савез Срба у Румунији је у суботу, 7.
јуна, с почетком у 18.00 часова,
посредством песника Александра Стојковића
организовао у темишварском клубу „Cuib
d’Arte“ књижевно вече у циљу прикупљања
хуманитарне
помоћи за
страдалнике у
поплавама које
су задесиле
Србију.

Поезију и
прозне
текстове
читало је осам
аутора: Милана
Петров, Ана
Пушкашу, Тудор
Крецу, Маријус
Алдеа, Раду
Павел Гео,
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ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА
„ПОМОЗИ СРБИЈИ“ СЕ НАСТАВЉА

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
новчана 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

До сада је сакупљено 44.493 леја, а
преко SMS - 2090 порука  - 4180 евра.

Све заинтересоване за пружање помоћи
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. Радно време нон стоп.

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

AKTUELNO
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- 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
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.

AKTUELNO

ОВЕ СЕДМИЦЕ ПРИДРУЖИЛИ СУ СЕ
ХУМАНИТАРНОЈ АКЦИЈИ:

MATЕРИЈАЛНА ПОМОЋ у вредности од
око 10.000 евра:

- Ученици и наставници Економске
гимназије ФС НИТИ

- Ученици и наставници забавишта и
школе у Варјашу

- Студенти из Темишвара
- Општина Кеча
- Срби из Српског Семартона
- Срби из Решице
- Бригите Градинару
- Јована Крстић
- Сара Харват
- Милица Пљоскар

ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ:
Мирна Степанов, Милан Колунџин, Сања

Василе, Сава Аћимовац, Александра
Перинац, Славољуб Бакић, Горан Панић,
млади песници из Темишвара, Општина
Ђулвез, Андреј Чунган, Асоцијација Траман
Тим/Asociaţia Traman Team, Национална
компанија Румунска пошта / Compania
Naţională Poşta Română, Милоја Унчански,
Јоана Кристина Пастухов, Костел Аврамеску
Логофетопол, Олга Јосим, Данијела Мирела
Мариш, Ђорђе Љубимиреску, Горан Кузманов

ДАРОДАВЦИ НА ХУМАНИТАРНОМ
КОНЦЕРТУ У РУДНИ

Миливој Шавилије, Кристијан Исак, Паја
Радован, Радивој Шавилије, Грозда и Дејан
Радован, Миомир Велемиров, Злата
Максимов, Вукица Неделку, Лија Зарић, Ника
Анђелика, Софија Кићеску, Дара Радован,
Делија Богдан, Анђелија Јон, Маријана
Шакотић, Јованка Деђански, Флорентин
Кристец, Александар Деђански, Јован Паун,
Мара Мону, Брана Амижић, Луминица
Варатек, Ралука Балок, Иса Милићев,
Миленко Радован, Душан Петрин, Драгана
Радован, Ника Радован, Милош Радован,
Дору Самауц, Марија Булај, Марија Попа,
Даријус Чорогар, Виорика Стојан, Петку
Бајаш, Вишислава Кићеску, Матеја Поповић,
Миле Пасуљски, Ленуца Банијаш, Мила
Банијаш, Алина Секулин, Макса Петров,
Када Петров, Смиљка Душица Силаши,
Миодраг Јанкулов, Дара Ројку, Софија Влад,
Виорика Радован, Радинка Пернез, Нинел
Гаврилеску, Радислав Киру, Златко Бакић,
Слађан Јанкулов, Бранко Јанкулов, Вукомир
Чорогар
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FESTIVALI

Карневал цвећа – Бела Црква
Туристичка организација града Бела

Црква заједно са Генералним конзулатом
Републике Србије у Темишвару организовали
су конференцију за новинаре у просторијама
Конзулата прошлог четвртка, 5. јуна,
поводом предстојеће традиционалне
манифестације „Карневал цвећа“, који ће се
ове године одржати у периоду од 23. до 29.
јуна у Белој Цркви.

Овогодишњу манифестацију помогли су
Министарство економије и регионалног
развоја Републике Србије и Влада АП
Војводине. Домаћин конференције за штампу,
госпођа конзул Весна Колиновић,
поздравила је окупљене новинаре и госте у
име Генералног конзулата и представила
организаторе Карневала цвећа. На питања
новинара из нашег града о овом карневалу
говорили су представници Општине града
Бела Црква и Туристичке организације:
председник Скупштине општине Бела Црква,
Ненад Живановић, председник Општине
Бела Црква, Станко Петровић, заменик
председника Општине Бела Црква, Борис
Ђурђев и Новица Јовановић директор
Туристичке организације. Програм Карневала
цвећа је прилагођен  за све узрасте и за

све укусе. Рекламне материјале са
комплетним програмом и распоредом
догађања штампани су на српском и
румунском језику, а током два дана њих су
улицама града Темишвара делиле
мажореткиње из Беле Цркве заједно са
флајерима за прикупљање помоћи
настрадалима од поплава из матичне
Србије. За време одржавања карневала
током целе седмице биће приређене
параде улицама града, регата, културно-
уметнички програми, хорски и књижевни

сусрети, рок концерт, изложбе уметничких
слика и фотографија и цвећа и кактуса,
пројекције филмова, избор за принца и
принцезу карневала, а на спортским
теренима, разноврсна спортска такмичења.
У петак, 27. јуна организује се парада и
такмичење мажореткиња, избор за мис
Карневала цвећа, као и концерт познатог
естрадног уметника Саше Васића. Субота,
28. јун, резервисана је за избор за најлепшу
берачицу цвећа и параду експоната -
алегоријских кола, на којој ће учествовати
петнаест формација и око четрдесет група, у
вечерњим сатима наступиће Лексингтон
бенд, а у поноћ ће бити приређен велики
карневалски ватромет. Последњег дана
Карневала, у недељу, одржаће се
међународно такмичење у припремању
рибље чорбе на обалама белоцркванског
језера.

Миодраг Тодоров
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Омиљени међу активностима у орга-
низацији Савеза Срба у Румунији јесу тради-
ционални Дечји пријатељски сусрети који су
се ове године одржали 6. и 7. јуна на рела-
цији Ројка, Алба Јулија, Дева, Хунедоара.

Учесници овог лепог дружења били су
ђаци од припремног до петог разреда из
Немета, Великог Сенпетра, Фенлака,
Белобрешке, Мачевића, Радимне и наравно
Темишварлије из Српске гимназије „Доситеј
Обрадовић“.

Децу су пратиле учитељице, а организа-
тор овог дружења била је Вера Жупунски.

Врели сунчани дани прошлог петка и
суботе нису спречили да прва станица
малишана буде тврђава Дева до које су
стигли телекабином. Следио је познати
дворац Сибињанин Јанка у Хунедоари о ком
су деца само на часовима историје чула, а
сада га и посетила.

Од  малог Игора Фењца сазнајемо у

Дечји сусрети:

ИСТОРИЈА УЖИВО
поверењу да је било страшно када су
посетили собу за мучење и да је било и
застрашујућих звукова, тек да се атмосфера
дочара.

Првог дана Дечјих сусрета одредиште је
било одмаралиште Ројка, где су се деца
сместила и вече провела уз спортске
активности и дружење.

У суботу, 7. јуна, ово фино друштво
кренуло је за Алба Јулију, где су исто
посетили тврђаву и саслушали причу водича
о историји овог утврђења.

После ручка, где је главна атракција ипак
била сладолед, деца су се вратила својим
кућама, пуни утисака о дворцима, истори-
јским личностима, собама и тајним туне-
лима, али и уз адресу понеког новог другара
са којим ће се дописивати и негде догодине
већ поново срести.

Љубинка Перинац Станков
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У БАРСЕЛОНИ ЧЕТВРТИ ПЕСНИЧКИ ТУРНИР
У оквиру већег пројекта представљања

писаца из Румуније, сваке године у другој
земљи, у периоду 30. мај – 5. јун 2014. у
Барселони и приморском одмаралишту
Калелији (Коста Брава) одржан је четврти
Песнички турнир којем је присуствовало
дванаесторо песника из жупанија Тимиш,
Арад и Алба, као и неколико представника
руководства Савеза писаца Румуније,
књижевних критичара и издавача, на челу са
председником Николајем Манолескуом. Међу
учесницима нашли су се и Василе Дан,
Георге Мокуца, Лучијан Алексиу, Моника
Рохан, Роберт Шербан, Адријан Боднару и
Славомир Гвозденовић.

Били су још присутни и Габријел Кифу,
Николаје Прелипчеану, Адријан Попеску и
Мирчја Михајеш, а уз писце је био и
Николаје Онцану, градоначелник другог
сектора у Букурешту.

Писци су три вечери говорили  своју
поезију у оквиру правог песничког турнира, а
разговарали су и о месту и улози књиге

данас, о проблемима издаваштва у
новонасталим условима. Ласкаву титулу
победника Песничког турнира у Барселони
понео је Василе Дан из Арада.

Била је то прилика да се Савез писаца
Румуније и део његових чланова представе
у Шпанији, а у Барселони је организован и
сусрет румунских и шпанских и каталанских
писаца. Разговори су били посвећени
књигама, могућој сарадњи и новим
преводима. У току разговора Славомир
Гвозденовић имао је прилику да у краћим
цртама упозна учеснике овог књижевног
сусрета, али и домаћине у Барселони, са
нашом културом, издаваштвом и значајним
преводима које смо последњих година
урадили у Темишвару.

Овогодишњи Песнички турнир одржан је
под покровитељством Румунског културног
центра у Мадриду, букурештанске Општине
другог сектора и Савеза писаца Румуније.

(Н.Р.)

ПЕСНИЧКИ ПОРТРЕТ У МАТИЦИ СРПСКОЈ
У Новом Саду је у уторак, 10. јуна 2014, у

Матици српској представљен песнички
портрет Славомира Гвозденовића. О животу
и раду темишварског песника говорили су

Стеван Бугарски, Јован Зивлак, Саша
Радојчић и Драган Станић. Сваки је на свој
начин представио Гвозденовића, његов
књижевни рад и друштвено ангажовање са
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посебним освртом на књигу песама
„Корњача силази на Дунав“ коју су прошле
године у Београду објавили „Просвета“ и
„Филип Вишњић“.

За ову књигу и целокупан књижевни рад
Славомир Гвозденовић је добио једну од
значајних књижевних награда „Бранко
Радичевић“. Књига песама „Корњача силази
на Дунав“ ушла је и у ужи избор за награду
Лаза Костић Матице српске.

Стеван Бугарски се први осврнуо на
почетке Славомира Гвозденовића, на његов
долазак у Темишвар и песничку еволуцију,
истакавши да му је, прво у завичају, а затим

у Темишвару, „свуда било тесно“.
Јован Зивлак је подвукао да је „Славомир

Гвозденовић данас стекао своје место у
српској поезији, књигама, својим лирским и
језичким приступом у њима“.

Књижевни критичар Саша Радојчић
сложио се са овим ставом, додавши више
наслова песама „у којима се тај лирски
набој Гвозденовићевог певања да јасно
видети“.

Драган Станић, председник Матице
српске подвукао је да су „лиризам и језички
приступ песника у складу са модерним
певањем данас“ и да потврђују
Гвозденовићево место у српској поезији.
Драган Станић је истакао и преводилачки,
али и друштвени и организаторски рад
Гвозденовићев. Говорницима се придружио и
Стеван Тонтић, значајни српски песник, који
се, недавно, из Сарајева преселио у Нови
Сад.

Поздрављајући присутне, међу којима је
било и песникових пријатеља, на крају је
Славомир Гвозденовић захвалио на указаној

части изговоривши неколико речи о српској
култури у Темишвару и Румунији, све
поткрепивши својим стиховима. Треба на
крају забележити да су књижевном сусрету у
Новом Саду присуствовали и Миља Радан и
Лучијан Алексиу, а да је у Матици српској,
истог дана, одржан радни састанак
Уређивачког одбора „Темишварског
зборника“.

(Н.Р.)
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Срби из Улбеча су у недељу, 8. јуна,
свечано прославили славу своје капеле –
празник Силаска Светога Духа на Апостоле.
Свету литургију са коленопреклоним
молитвама служили су протосинђел Јустин
(Стојановић), егзарх манастира Епархије
темишварске, протојереј Јоца Несторовић,
старешина Српског саборног храма у
Темишвару и месни парох, јереј Иван Попов.
Својим појањем, као што већ годинама чини
сваке недеље и празником, богослужење је
украсила женска појачка група под
руководством
проф. Оливере
Апостол.

Поподне, са
почетком у 17
часова, славско
вечерње је
служио сабор
свештеника на
челу са
протојерејем-
ставрофором
Огњаном
Плавшићем,
арадским
архијерејским
намесником. Саслуживали су: умировљени
протојереј-ставрофор Александар Петровић,
протојереј Небојша Попов, парох арадгајски,
протонамесник Миланко Стојановић, парох
неметски и јереј Разван Макавеј, парох
ченејски. За певницом су, уз женску појачку
групу, на вечерњу појали јереј Миливој

Горник, парох семартонски и Дејан Попов.
У својој беседи прота Огњан Плавшић

говорио је о значају празника Силаска
Светог Духа на Апостоле, такође изразивши
жељу да се новосаграђени српски храм у
Улбечу што пре оспособи за богослужење на
радост и понос свих Улбечана.

У својству домаћина, јереј Иван Попов је
топлим речима захвалио свима који су
својим трудом и присуством увеличали
овогодишњу славу, а посебно овогодишњим
кумама, чланицама женске појачке групе,

које су овом
приликом приложиле
знатни новчани
поклон за израду
степеника према
галерији новога
храма. Славску ружу
за следећу годину
преузео је мештанин
Горан Станојев са
супругом Лавинијом.

За добро
расположење гостију
и мештана, које је
трајало све до
касно у ноћ у

месном Дому културе, побринули су се
оркестар из Кикинде са популарном
певачицом Горданом Адамов (Лепом Ланом)
и оркестар Миодрага Грубачког са
солисткињом Николетом Власић.

Дејан Попов

СВЕЧАНО У УЛБЕЧУ

ДОВИ У ГАДУ
На дан Духова, 8. јуна у Гаду, малобројни

Срби су прославили сеоску храмовну славу,
празник Силаска
Светог Духа на
Апостоле, светом
јутарњом
литургијом, коју је
служио месни
парох Ђорђе
Андрејић. У
поподневним
сатима мештани и
њихови гости
присуствовали су
вечерњу и резању
колача. Служили су српски парох из Гада

протонамесник Ђорђе Андрејић и румунски
свештеник Јоан Емануел Попеску и резали

колач и освештали
вино и кољиво у
присуству
овогодишњих
кумова Јасмине и
Јелице Николин.
Славску ружу и
кумство за
следећу годину
преузео је
Недељко Николин.
Одржавању
овогодишње

храмовне славе присуствовале су
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многобројне породице које су одавно
напустиле своје родно село, али које се
сваке године радо враћају, окупљају се око
српског православног храма, где присуствују
богослужењу и слављу и на тај начин
одржавају везу за родним крајем и
родбином. А када се сретну стари
познаници, родбина и пријатељи присете се

Прошле недеље, 8. јуна, Српска
православна црква и њени верници
прославили су велики празник - Силазак

Светог Духа на Апостоле у
народу познатији као Дови.
Празнично и весело било је и
ове године у Ђиру, пошто је
сложна српска заједница
прославила храмовну славу
заједно са много гостију из
иностранства, околине и
Темишвара. Мештани и гости
окупили су се око српског
православног храма, да би у
поподневним часовима
присуствовали вечерњу са
резањем славског колача, које
су служили свештеници
протојереј-ставрофор Стојан
Петровић, протонамесник
Љубомир Матић, парох из
Чакова, јереј Љубодраг Богичевић, парох из
Дете, јереј Слободан Вујић, парох из Парца
и ђакон Миодраг Јовановић у присуству
овогодишњих кумова чланова породице

свих оних лепих успомена из свог родног
Гада, који им је још увек у срцима. За добро
расположење свих присутних свирао је
оркестар хармоникаша Бате Вујића, а
овогодишњи кумови су припремили богату
славску трпезу.

М.Т.

СИЛАЗАК СВЕТОГ ДУХА У ЂИРУ
Рудњанин: Светислава, Добринке, Саше и
Радојка. Славску ружу и кумство, како наша
традиција налаже, преузео је за следећу

годину Мирослав Влајић.
У порти православног храма

чланови СКУД „Михајло
Андрејевић“ Петрово Село, чији
је уметнички руководилац
Миодраг Илин, одиграли су два
сплета српских народних игара.
Ђирчане и њихове госте
пристигле из Темишвара и
околних места приликом
овогодишњег славља за
храмовну славу веселио је
затим српски оркестар под
руководством Илије
Константиновића у порти
православне цркве, а у

вечерњим часовима у Дому културе одржан
је традиционални бал и игранка.

Миодраг Тодоров
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За Српску гимназију „Доситеј Обрадовић“,
јуни месец је месец са пуно емоција, не
само због испита, завршних часова, малих и
великих матура, већ и због оних који се у
гимназију враћају после једне, две или више
деценија од матуре.

Тако је било и прошлог петка када су у
једној од учионица темишварске Српске
гимназије „Доситеј Обрадовић“ сели у
школске клупе, као некада пре две деценије,
апсолвенти Српске темишварске гимназије,
који су овог јуна навршили двадесет година
од матуре – генерација 1994.

Тог прошлог петка после двадесет година
срели су се ђаци филолошког смера, чија је
разредна старешина била професорка Мира
Ђурић. Уз старешину, на сусрет са својим
некадашњим ђацима дошли су и професори
Десанка Бугарски, Светислав Лазић,
Светозар Марков и Иван Мирков.

Од ученика по каталогу су се јављали
Зоран Бугарски, Радислав Киру, Јосим
Радован, Гордана Илиш (Мартинов),
Магдалена Генћ (Мартинов), Златица Панић
(Миладинов), Јасмина Јосим (Паункић),
Јасмина Штецко (Петров), Вера Чонвика
(Петров), Миодраг Пљоскар, Далиборка Киру

(Рашинару), Славица Шуштреану, Кристијан
Удреа и Бранка Грубачки (Васиљев). Сваки
присутни некадашњи матурант представио је
пред колегама и професором свој животни
пут током двадесет година, имајући у виду
успехе на професионалном плану али и у
личном животу. Сумирајући све оно што је
речено, може се закључити да су сви
присутни на састанку успели у животу. Многи
су завршили високе студије, имају одговорне
функције на радним местима и часно
представљају не само нашу школу већ и
српску заједницу у којој су одрасли и
васпитали се. И било је дирљиво и сетно,
онако како бива са људима који су расли
заједно.

На продуженом ручку, у веселој и
пријатној атмосфери, заједно са разредном
старешином, „матуранти“ су имали прилику
да укратко испричају најзанимљивије
детаље из минулих година. Многи су се
присетили згода и незгода од пре двадесет
и више година из ђачких клупа. А те ђачке
успомене ће сваког од нас пратити до краја
живота. Ништа лепше и драже!

Горан Гога Пантин

ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ ОД МАТУРЕ
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НЕМА РАСПУСТА БЕЗ КОНГРЕСА

Србољуб
Мишковић

Пише:

У свим досадашњим предизборним кампањама партије
обећавају све и свашта. Ни ПСД није имун на ову „тактику“.
Како су пензионери најдисциплинованији бирачи, њима се

обећавају и веће пензије

Политичарима се жури. Пре великог и
„заслуженог“ летњег распуста, ваља
окончати најпрече послове. У ту „работу“
спадају и партијски конгреси. Први су
пожурили народњаци. Најмлађа партија на
нашој политичкој сцени, Партија „Народни
покрет“ одржала је свој први Конгрес са
преко 900 делегата. Након неуспеха на
европарламентарним изборима крајем маја
наметнуло се, само по себи, одржавање
првог Конгреса ове партије, рођене по идеји
и лику самог председника државе. Како и
доликује једној демократској партији за
председника странке кандидатуру је
поднела неколицина челника, иако је било
јасно да ће фотељу председника „заузети“
Елена Удреа, чији се глас и највише чуо
задњих месеци. Другачије се и није могло
будући да је бивша министарка у Влади
Емила Бока, по речима Трајана Басескуа,
једина права политичка личност која може
нову странку да 2016. године, када су
парламентарни избори, доведе до победе.
Тако је и било минуле суботе. Од преко 900
делегата више од 700 је гласало за Елену
Удреу. Неки кандидати су били разочарани
док су други, свесни коначног исхода,
подржали прву даму партије. Да не би
остали празних шака, пораженима су
намењене важне улоге у врху странке, а
Кристијан Дијаконеску је чак предложен за
кандидата на председничким изборима у
новембру. И вук сит и овце на броју.

У „ужареној“ атмосфери један од канди-
дата, Адријан Папахаџи, након што је вели-
чао лик и дело родоначелника странке,
Трајана Басескуа, поручио је садашњим и
будућим члановима партије да се свим
силама боре против садашње власти, тј.
левице и да у тој борби не буду „усранци“.
Видећемо како ће Елена Удреа водити
„армију народњака“ и у којој мери ће
следити пут њеног ментора, Трајана
Басескуа.

Крајем јуна одржаће се и конгрес Нацио-
нално-либералне партије, која је остала без
председника након оставке Крина Антонес-
куа. Привремени председник до одржавања
Конгреса је Клаус Јоханис, који ће се, како

рече, ако га буду „замолили“, кандидовати
за председника државе. И сам Трајан
Басеску је изјавио да би „трон“ оставио
градоначелнику Сибиуа истичући квалитете
Јоханиса у поређењу са осталим
потенцијалним кандидатима. Како ће сада
поступити када је Партија „Народни покрет“
именовала свог кандидата? Не сумњамо да
Трајан Басеску има и за ову ситуацију
решење и да ће остати присталица идеје да
уједињена десница (која још није довршена)
има само једног кандидата.

Ни Грађанска снага „Forţa civică“ не
одустаје од свог кандидата, иако је мало
вероватно да за Михаја Развана Унгуреануа
постоје шансе за други круг. Но, како је
наша политичка сцена непредвидива, све је
могуће.

Једино се још двоуми владајућа партија
ПСД. Председник странке Виктор Понта,
кога сви виде као кандидата, још није рекао
ни да ни не. Ову неодлучност користи
Мирча Ђоана (који се кандидовао 2009. и
знамо како је прошао) да би наметнуо своју
решеност да покуша још једном да се
домогне Котрочења. Лично нисам убеђен да
ће врх партије још једном ризиковати тако
да ће кандидат ипак бити Виктор Понта. То
ће наравно потврдити и Конгрес ПСД-а у
септембру. Иначе, да би ПСД обезбедио
релативну већину у Парламенту и на пред-
седничким изборима пре свега, треба да
„тражи“ нове партнере за коалицију. Једина
„расположива“ парламентарна партија у овом
тренутку је ПП ДД, Дана Дијаконескуа и то
не само за Парламент већ и за жупанијске
савете или муниципијске одборе, где ПСД
губи терен преласком ПНЛ-а на страну ПДЛ-
а.

У свим досадашњим предизборним
кампањама партије обећавају све и свашта.
Ни ПСД није имун на ову „тактику“. Како су
пензионери најдисциплинованији бирачи,
њима се обећавају и веће пензије, посебно
онима чије су пензије испод 750-800 леја. А
њих је преко два милиона! Међутим, нико не
каже када ће се повишење догодити и
колико ће оно износити. За сада су то само
празне речи као и свих минулих 25 година.
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У препуној сали Мађарског националног
позоришта у Темишвару одржане су 5. и 6.
јуна по две представе претпремијере,
односно премијере дечјег мјузикла
“Пепељуга’’, које је организовала културна
асоцијација Арт Тајм. Извођачи овог
успешног  музичко сценског спектакла била
су искључиво деца предшколског и школског
узраста која су се показала као прави
професионалци. На сцени су бриљирала
деца глумци,  плесачи,  малени певачи
дечјег хора “Voces Castelli’’, под вођством
Корине Кранчова, као и чланови дечјег
“Мини Арт Оркестра’’, под диригентском
палицом Флориана Балана. Под менторством
наше познате виолинисткиње Наде Петров, у
овом пројекту  учествовало је и неколико
наших, уметнички надарених  Српчића. То
су:  Милица Пантин (клавир), Филип Герман
(виолина), Драган Олариу и Марко Козаров
(наратори), глумци и певачи Бианка
Каталинић, Лазар Тимееа, Дарко Паункић,
Јована Крстић, Снежана Чонвика, Рајан
Паункић, Поповић Наталија и Никола
Ђурковић (плесач). Оркестру је помогао и
мало већи колега контрабасиста Иван
Петров.

Иначе, овај концерт је музички осмислио
гост из Италије, композитор Давид
Крешенци. Сценарио је написала Адријана
Лиа Матеј. За сценографију и врло

ПЕПЕЉУГИН БРОДВЕЈ У ТЕМИШВАРУ
живописне костиме задужен је био Корнелиу
Радулеа,  за кореографију су се побринули
Корнел Берчеа и Риана Раиса Кадар. Ово је
дебитантско остварење режисерке Викторије
Русу, која је, како каже, овим остварењем
покушала да сачува чаробност и шарм
познате бајке “Пепељуга’’, а да не изостави
драматичност.

Ова бајка је представљена на класичан
начин. Приказан је значај  доброте и лепоте,
пријатељства и љубави, али и злобе и
зависти. Сцена је све време извођења била
пуна боја, радости, плеса, нежности.
Приказано је много арија, “Пепељугина
арија’’, “Пепељугин сан’’, мазурка “Дует
сестара’’, плесао се менует и валцер, а
представа је завршена уз видљиву радост и
задовољство деце учесника уз арију “Ах,
радости’’. Један од организатора овог
пројекта, виолиниста Опере Овидиу Русу,
каже да је управо то и био циљ ове
представе, то јест  да сви оду кући срећни
и весели.

Овај велики пројекат, асоцијација Арт Тајм
је реализовала уз помоћ и подршку
Тимишког жупанијског савета и Локалног
савета Темишвара. Партнери су и Музеј
Баната у Темишвару, Музичка гимназија Јон
Виду, као и Мађарски и Немачки национални
театри у Темишвару.

Биљана Герман
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На часовима другог разреда Српске
гимназије “Доситеј Обрадовић’’ увек је
радно, а посебно на часовима српског
језика. Другоразредаш Игор Караклајић
објашњава шта је научио из приче “Ветар и
Сунце’’ : “Научио сам да се добротом и
милошћу може много више урадити него
љутњом. Слажем се с тиме. Треба увек да
смо добри и да помажемо другарима, а не
да се свађамо.’’

Игор наглашава да
воли много ствари у
школи, али понајвише
часове српског језика.
Каже да уче много
лепих прича, а он воли
пуно да чита и
разговара. Наравно,
будући да је са
породицом дошао из
Србије, тачније из
Чачка, комуникација на
српском иде веома
добро. Воли српски и
с поносом наглашава
да у кући сви говоре
управо српски, а
сестра Неда понекад и
румунски.

С математиком се
одлично сналази:
“Волим математику јер
добро знам рачун,
разне задатке, а све
боље и боље знам да
гледам на сат. И то учимо, и много нових
ствари. Волим и румунски јер смо научили
много лепих песама и прича. Волим и
енглески јер ми је интересантно што учимо
нови језик.’’ За успех у школи каже да је
задужен тата, који му помаже у домаћим
задацима, а када је реч о румунском, у
помоћ ускачу мама и сестра.

Тата је задужен и за вођење на фудбал –
Игоров хоби: “Тата ме води на фудбал. И он
игра. Тако некад ја гледам њега, а некад он
гледа мене.’’ Фудбал тренира од своје шесте
године и већ је освојио неколико награда. С
поносом помиње диплому с такмичења где
је, заједно са колегама из клуба “Банат”
Темишвар, освојио прво место. Са
узбуђењем прича о својим тренинзима:
“Свиђа ми се на тренинзима како учимо

Игор Караклајић

И ШКОЛА И ФУДБАЛ
разне фигуре, како да радимо са лоптом и
како да је додајемо. Мења позиције у тиму, а
воли кад је центар. Његов задатак је, како
објашњава, да пази ако дође противник и
покуша да му узме лопту, коју се он труди
да шутне што ближе противничком голу. Има
доста другара. То су Васи, Граци,
Лауренцију, итд. С њима је лепо играти и
дружити се. Свиђа му се што сваки тренинг

завршавају мечом са
неком другом екипом.
Некад победе они,
некад ови други. Све
зависи колико је
противничка екипа јака.
Тренинзи се одвијају
напољу и Игору се
свиђа што може лепо
да се истрчи. Зими
играју у балону. Каже
да му никад није
хладно јер се трчањем
загреје на било којој
температури. Напољу
играју и кад мало пада
киша. Ништа му није
тешко, јер сада уче да
постану прави
фудбалери када за то
дође време.

Поред фудбала, Игор
своје слободно време
проводи у друштву свог
братића с којим се игра
кад се посећују. Сваки

пут кад дођу један код другога, изваде се нове
играчке или измисле нове игре. Воле да се
играју разних игара са коцкицама, магнетном
таблом, игру с облицима које се стављају једна
у другу и тако праве разне ствари.

Другаре има и у Чачку где много воли да
оде, да би се играо са Вељком, Петром и
Павлом. Тамо га увек дочекају и бака, дека
и чика. Раније је са њима одлазио у
оближњи парк, а сад кад оде, више се
посећују кући.

Игор наглашава да не воли ниједан други
спорт сем фудбала, ни да гледа ни да игра.
Овај пасионирани фудбалер навија за
темишварски Поли, а има пуно омиљених
играча и углавном су то румунски фудбалери
из разних клубова.

Биљана Герман
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Сања Булига је ученица дванаестог
разреда Српске гимназије „Доситеј
Обрадовић“, и чак иако не изгледа тако,
није одувек била „Доситејевац“. Родом из
Златице, дошла је у гимназију у деветом
разреду, како би наставила да се школује на
матерњем језику. „Дошла сам у деветом
разреду у „Доситеј“. На почетку ми је било
јако тешко, била сам далеко од породице,
другара и родног места, а што је најгоре –
потпуно сама у далеком граду. Затим се све
променило када
сам упознала
нове другаре и
околину. Сада,
после четири
године боравка у
Темишвару,
нестала је она
стална жеља да
идем кући често.
Када сам дошла,
желела сам да
будем у добрим
односима са
колегама, да
будем добар ђак
и да моји
родитељи буду
поносни на мене.
Углавном сад,
при крају
гимназије, све
моје жеље су се
оствариле и сад
тек почињем да
правим планове
за будућност.“

Она каже да
неће никада
заборавити
гимназијске дане,
јер су они као
колеге из
одељења увек
били ту једни за
друге и да осећа
тугу која долази пред растанак. Остало је
још јако мало времена и сви покушавају да
га најбоље искористе.

Што се тиче слободног времена, каже да
га и нема пуно. Долази матурски испит, сви

НАСТАВА ИЛИ ВЕТЕРИНА
су концентрисани на рад. Али увек када јој
се пружи прилика, искоришћава је да шета и
посећује нова места. То јој представља
посебно задовољство.

Дванаести разред осим краја,
представља и нови почетак. Сања се
двоуми између каријере учитељице или
ветеринара, јер пуно воли децу и животиње
и сматра да је и једнима и другима преко-
потребна помоћ.

„У овим годинама је најважније да добро
размислиш шта
хоћеш од свог
живота. Сада
треба донети
најважније
одлуке – што се
тиче факултета
и начина живота,
треба узети
живот у своје
руке и бити
способан да
сносиш
последице, јер у
данашње време
искушења су
велика.“

О бољим
временима,
каже, још увек
само сања – то
је ваљда и због
имена, јер не
зна да ли ће та
времена икада
доћи. „Сада
постоје само
мржња и завист
а људи се боре
само за
сопствене
интересе не
марећи за друге.
Мораш имати
велике амбиције
и подршку

других да би успео да оствариш своје
циљеве и да би имао бољи живот.“

Милана Петров
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Пуно је емоција  прошетало Српском
гимназијом „Доситеј Обрадовић“ овог јуна.
Разне су се генерације састале и растале
баш ту на овим ходницима. Тако је било и у
среду 11. јуна када су ђаци седмог разреда
са старешином Клаудијом Илијаш украсили
разред за своје старије колеге из осмог
разреда са старешином Сашом
Малимарковим.

Уприличена је мала свечаност, а у име
осморазредаша Александра Петров
изговорила је између осталог и следеће:

„Драго ми је што ћемо до дванаестог
разреда делити ходнике ове гимназије и што
нашем другарству неће тако брзо доћи крај.

Не очајавајте због лоших оцена, већ
нека вам то буде за наук. Живот нема
смисла ако сваког дана не беремо
информације и од њих не правимо букет
знања.

Пре свега, научите да будете људи
створени од стрпљења, љубави и нежности.
Негујте оно што вам се пружа и  брините
једни о другима, јер заједно стварате дивну
породицу.

Учите из туђих грешака и допустите
себи да будете још једна од генерација о
којој ће професори причати са осмехом на
лицу.“

Част да се обрати својим колегама и од
осморазредаша преузме кључ припала је
Александру Станкову из седмог разреда који
је између осталог овом приликом рекао:

„Прегурасмо толике године заједно. Како

је време брзо прошло! Сада смо зрелији и
одговорнији. Нове препреке и нови циљеви
су пред нама. Од вас данас преузимамо
кључ осмог разреда. Још мало времена
ћемо провести заједно у истим учионицама.
После свако иде на своју страну, као и ви
данас.

Тренутно је у вашим мислима главна тема
- пријемни испит. Надам се да ће свако од
вас бити успешан.  Наше међусобно
бодрење и подржавање да истрајемо до
свог циља, даје нам је снагу да постанемо
јачи у будућем времену.

И не заборавите, ма где били, ђачко доба
је најлепше доба, и уз све испите и животна
опредељења останите какви јесте. Останите
Доситејевци!“

Уз ђаке били су и директор Српске
гимназије „Доситеј Обрадовић“ Јадран
Кланица, старешине као и неколико
професора. Директор је ђаке поздравио и
пожелео им пуно успеха у даљем
школовању, а њему се придружио у
поздравима и старешина осмог разреда
Саша Малимарков.

Симболична предаја кључа означила је
још једну смену генерације, још једну карику
у ланцу ђака који ће у темељу свог
образовања носити Српску гимназију
„Доситеј Обрадовић“. Није то кључ који
нешто закључава, већ је то кључ који
откључава  још једну генерацијску карику
Доситејеваца.

Љубинка Перинац Станков

КЉУЧ КОЈИ ОТКЉУЧАВА
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Победа против Јамајке од 2-1, реми са
Панамом 1-1 и пораз од Бразила 0-1 је
учинак фудбалске репрезентације Србије на
турнеји по САД и Бразилу.

Последњу пријатељску утакмицу на
турнеји Србија је играла у Сао Паулу пред
67.042  гледалаца пошто је ово била
последња провера домаћина пред почетак
Светског првенства у Бразилу.

Бразил је имао већи посед лопте али без
праве прилике у првом делу сусрета, док је
Србија одиграла тактички сјајно,

ПОЧЕЛО ПОЛУФИНАЛЕ ПЛЕЈ-ОФА
Завршен је лигашки део такмичења у

Суперлиги Србије за кошаркаше. Прво место
је заузео Партизан са 13 победа и само
једним поразом. Црвена звезда је остварила
саме победе у првих девет кола, потом је
претрпела три везана пораза те је заузела
друго место на табели. Према очекивањима
трећа је Мега Визура, а четврти Раднички.

Најбољи напад у лиги има Мега Визура са
постигнутих 1226 поена (87,57 поена по
сусрету), а најбољу одбрану има Црвена
звезда са примљених 988 поена (70,57
поена по мечу). Најслабији напад има
Металац са 964 поена (68,85 поена по
сусрету), а највише поена добила је
Црнокоса, 1252 (89,42 поена по мечу).

Четири првопласиране екипе
представљаће Србију и следеће сезоне у
регионалном такмичењу, АБА лиги.

Резултати 13. кола:
Металац – Борац 72-73
Црнокоса – Црвена звезда 63-89
Партизан – ФМП 86-82
Раднички – Мега Визура 98-102
Резултати 14. кола:
Борац – Раднички 81-83

Мега Визура – Партизан 82-92
ФМП – Црнокоса 76-61
Црвена звезда – Металац 90-53
Табела:

1. Партизан 14 13 1 1199-1005 27
2. Ц. звезда 14 11 3 1187- 988 25
3. Мега Визура 14 9 5 1226-1148 23
4. Раднички 14 8 6 1184-1090 22
5. ФМП 14 5 9 1005-1067 19
6. Металац 14 4 10 964-1102 18
7. Борац 14 3 11 1009-1125 17
8. Црнокоса 14 3 11 1003-1252 17

У првим сусретима полуфинала плеј-офа
остварени су следећи резултати: Партизан –
Раднички 89-81 (27-14, 25-25, 18-25, 19-17) и
Црвена звезда – Мега Визура 81-70 (24-17,
19-17, 19-19, 19-17). Партизан је у финалу
пошто је победио Раднички и у Крагујевцу
са 86-75. Утакмица Мега Визура – Црвена
звезда одиграна је 11. јуна.

Полуфинале плеј-офа игра се на две
победе, а финале на три победе.

ОБЕЋАВАЈУЋИ ПОРАЗ ОД БРАЗИЛА
пропустивши неколико прилика. Коларов је у
9‘ добро прошао по левој страни, али је
шутирао поред гола. Након добре контре у
30‘ ударац Коларова зауставио је голман
Жулио Цезар, а Митровић је два минута
касније са седам метара послао лопту
главом поред гола. Дани Алвеш је у 34‘
шутирао преко гола. У 58‘, након набачене
лопте Тијага Силве, одбрана Србије је лоше
интервенисала, а Фред погодио за 1-0. До
изједначења могао је довести Јојић у 71‘,
када је после центаршута Коларова погодио
стативу. Ударац Марковића у 73‘ зауставио
је Жулио Цезар, Ђорђевић је у 89‘ после
корнера главом шутирао преко гола, а
последњу прилику на сусрету имао је
Бразил у другом минуту судијске надокнаде
времена, када је ударац Жоа главом
одбранио голман Лукач.

За добро издање Србије против Бразила
побринули су се: Стојковић (од 89‘ Лукач),
Баста (од 87‘ Вулићевић), Ивановић, Д.
Тошић, Коларов, Јојић, Петровић (од 86‘
Мрђа), Матић, Марковић (од 81‘ Гудељ),
Тадић (од 70‘ З. Тошић) и А. Митровић (од
80‘ Ђорђевић).
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У овом броју посветићемо мало пажње и
најнижем рангу фудбалског такмичења у
нашој жупанији, односно Сеоском првенству
или VI лиги. У овој лиги се надмећу екипе из
зоне Темишвара и Лугожа. По неким
сазнањима Тимишке жупанијске фудбалске
асоцијације, наша жупанија има највећи број
тимова у земљи. У Сеоском првенству ове
сезоне, али и свим минулим, у просеку се
на старту уписује 36 до 40 екипа, у
првенству Темишвара 16 до 20 екипа, а у
првенству Лугожа скоро исти број, тако да
скоро 80 малих клубова има обезбеђено
редовно такмичење целе сезоне,  а такође
и учешће у првој фази Купа Румуније.
Клубови или асоцијације (удружења) су
обавезни да располажу минималним
условима за фудбалску игру, регуларним
теренима прописно обележеним, по
могућности ограђеним, свлачионицама,
прописном спортском опремом и да
обезбеде судијама новчану награду када
играју код куће. Победници сваке серије
квалификују се у Тимишко жупанијско
првенство, али нико не испада.

У Сеоском првенству тимишке жупаније ове
сезоне, у све три серије, уписало се 42 клуба,
а у свакој серији играју и екипе из места где
живи и српски живаљ као што су Ченеј, Кеча,
Саравола, В. Семиклуш (други тим), Кнез,
Кетфељ, Дета (други тим), Српски Семартон,
Сока, Толвадија, Чаково итд.

Сеоско првенство још није окончано, тако
да ћемо у овом броју објавити резултате

АКС Поли се, заједно са својим
навијачима, понадала да ће јој дисциплинска
комисија дозволити да остане у елитном
такмичењу нашег фудбала, будући да
Оцелул Галац није финансијски у могућности
да обезбеди учешће у наредној сезони Прве
лиге (најважнији финансијер клуба је под
истрагом). То се није догодило и АКС Поли
ће наредну фудбалску сезону „провести“
међу друголигашима. У Другу лигу се овог
пролећа квалификовао и Карансебеш, из
Треће лиге, будући да Мали Бечкерек,
једини озбиљан ривал „гугуланима“, није
издржао до краја. Са Карансебешом и
Решицом, АКС Поли ће у наредној сезони
представљати Банат у Другој лиги, будући
да је УТА, „захваљујући“ слабом газдовању
клуба „кажњења“ и играће у наредној сезони

ОДЕ И ПОСЛЕДЊА ШАНСА
у IV лиги!

Посматрајући мапу Румуније са
фудбалским клубовима у Првој и Другој лиги,
можемо приметити да су жупаније или
региони са запада земље за наредну сезону
остали кратких рукава. Жупаније Тимиш,
Арад, Караш-Северин, Бихор, Сату Маре,
Марамуреш немају свог представника у
Првој лиги, али се зато исток појачао тако
што у најелитнијем шампионату државе има
бројне тимове као Ботошањ, Галац, Јаш,
Констанца...

Шта је остало од традиције фудбалске
игре са западних простора? Рипенсија или
Штинца Темишвар, УТА, Арад, КАМТ Орадеја
ће морати да се надмећу са екипама чији је
„педигри“ новијег датума. Очекујемо
препород.

СЕОСКО ПРВЕНСТВО ТИМИШКЕ ЖУПАНИЈЕ
минулог кола и стање на табели екипа из
наших места уз обећање да ћемо на крају
шампионата објавити и коначне табеле.

Прва серија: В. Семиклуш II – Кеча 3-0,
Жомбољ II – Ченеј 5-1, Саравола – Томнатик
2-4, Шандра – Мала Теремија 4-0, Јегриш –
Њерав 3-0, Булгаруш – Ленаухајм 5-1.

На челу табеле је Жомбољ II са 60 б и
нови победник серије. Саравола је на 4.
месту са 33 б, Ченеј на 5. месту са 31 б, В.
Семиклуш II на 6. месту са 30 б, Кеча са 8.
месту са 22 б.

Друга серија: Кетфељ – Барацаз 1-1,
Ремета II – Машлок II 5-2, Калача – Кнез 2-4,
Горњи Бенчек – Доњи Бенчек 6-4, Нова
Бешенова – Фибиш 4-1, Орцишоара –
Атлетик 1-4, Корнешт – Сечањ 1-2. Нови
Базош је био слободан.

На табели води Сечањ са 64 б и нови је
победник серије. Кнез је на 2. месту са 48
б, Кетфељ на 6. месту са 39 б.

Трећа серија: Немачка Стамора – Дета II
2-2, Обилић Српски Семартон  - Утвин 0-3,
Пустињиш – Жебељ 3-0, Раднички Сока –
Рауц 8-0, Велики Жам – Падурењ 5-3,
Толвадија – Офсеница 1-3, Петроман –
Чаково 0-3.

На табели води Утвин са 60 б а прати га
Пустињиш са 52 б.

Дета је на 4. месту са 40 б, Чаково на 5.
месту са истим бројем бодова, Сока
заузима 6. место са 38 б, Толвадија је на 8.
месту са 32 б, Обилић на 10. месту са 28 б.
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Најлепши дан

ГОРАНЕ МАРКОВ

је твој 20. рођендан,
15. јуна!

Ако у животу заиста
постоји срећа, што

живот чини лепшим,
онда је наша жеља

да та срећа буде
упућена теби.

Поклањамо ти дане
пуне ведрине, љубав

која вечно траје и
највећи загрљај. Буди здрав, срећан и

безбрижан!
Пуно те волимо: мама Драгослава, тата

Јадран, бака Десанка и деда Славољуб из
Дињаша.

Драга наша

МАЈО ТОШИЋ

све најлепше сваког
дана, а поводом
рођендана, да ти

осмех лице краси и
заувек здрава да си,

све што желиш да
оствариш и да их

још много славиш!
Пуно те воле брат

Дарко, мама Нина и
тата Драган.

Наша драга и мила
унука

МАЈА ТОШИЋ

19. јуна испуниће 5
година. Честитамо јој

рођендан, желимо
пуно здравља и

среће у животу, да
нам порасте велика и

паметна.
Гога, Гуди, бака

Јелка, дека Милан,
прабабе Милица, Даница и прадеда Милан

из Великог Сенпетра.

Драги наш

САША СТАНКОВ

Срећан ти 14. рођендан!
За овај дан, за све остале дане твога

живота поклањамо ти нашу љубав. Нека
нам те Бог чува таквог да се тобом

поносимо. Много те воле: мајке Борица
и Добринка, деда Јоца, сестрица

Јелена, тета Лева, тата Ђура и мама
Љубинка.

ПОДЕЛИТЕ РАДОСТ СА
НАМА И ПОШАЉИТЕ НАМ

ВАШЕ ФОТОГРАФИЈЕ!

^ESTITKE
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Најдражи сине, срећан ти рођендан

МИЛАН ПЕТРОВИЋ

Хвала ти што нас пуне 23 године чиниш најсрећнијим родитељима
на свету. Својим осмехом, својим загрљајима, својим успесима. Јер
ти си посебан и заслужујеш нешто посебно на овом свету. Надамо
се да ће свет око тебе то препознати, баш као и ми. И да ће свет
бити нежан према теби и показати сву доброту и нежност. Баш као

и ми. Не можемо ти то обећати, али ти можемо обећати да ће
наш загрљај увек бити ту. За тебе. И кад будеш најјачи и

најслабији, и кад изгубиш све и добијеш превише, увек ћеш на
некој станици живота пронаћи слике љубави твојих родитеља. И

имаћеш нас када год ти то буде потребно!
Мама Милунка и тата Стојан.

Све најлепшпе
жеље за твој 23.

рођендан, драги наш

МИЛАНЕ
ПЕТРОВИЋУ

Твојим осмехом
украсио си нам живот,

твојом младошћу
улепшао си нам и

јаву и сан.  Остани у
срцу исти онај добар

и безбрижан дечак
који нам је живот осветлио и улепшао
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... Воле те: мајка Словенка и
деда Александар.

Са пуно љубави,
честитамо 23.

рођендан, дрaгом

МИЛАНУ
ПЕТРОВИЋУ

Испуни године
животом, а не живот

годинама, оствари
оно што желиш,
стекни оно што

немаш и сачувај оно
што волиш, нека

свако ново сутра носи
радост... Радуј се сваком дану, дочекај у

здрављу сваку годину.
Све најлепше данас, сутра и далеко у

будућност желе ти: стриц Зоран, стрина
Симона, сестрице Милица и Јелена.

Срећан ти 23.
рођендан, драги

МИЛАНЕ
ПЕТРОВИЋУ

За твoј дан, да нам
увек будеш здрав,

радостан и срећан,
да будеш уз нас

својом добротом и
племенитошћу, да у

нашем дому будеш и
надаље велика

радост. Твоје
постојање је за нас непроцењиво и нека ти

је сваки дан радост и срећа у животу, а
људе да дарујеш својом лепотом и

добротом. Са пуно љубави: уја Срђан, ујна
Милена и сестрица Снежана.

Од срца, честитамо
23. рођендан драгом

МИЛАНУ
ПЕТРОВИЋУ

Желимо ти од доброг
најбоље, од лепог

најлепше, од
радосног

најрадосније! Нека ти
буду мирисне године
што следе, нека су

ти путеви искреношћу
поплочани, нека ти

очи у лепоту урањају, а душа нека лебди
окружена миром.  С љубављу: баба тетка

Милица, тетка Јасминка, сестрица
Александра, чика Владимир, стрина

Клаудија, сестрице Маја и Јана.

^ESTITKE
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У недељу 15.
јуна, браћа

МАРКО
и

ОЛИВЕР
МАТЕОВИЋ

славе свој
петнаести,

односно
десети

рођендан,
којим

поводом,
мама Катица и тата Тихомир, уз честитке
пуне радости, желе им срећу и здравља

као и пуно успеха у школи и животу.

Својим
најдражим
унуцима

МАРКУ
и

ОЛИВЕРУ
МАТЕОВИЋ

поводом
рођенданског

славља,
желимо све
најлепше и
безбрижно

детињство, а од Господа Бога пуно
здравља и среће у животу.

Дај Боже да се браћа сложе и тако живе
што се више може!

Мајка Радмила и деда Душан.

Мојим драгим и
вољеним унуцима

МАРКУ и ОЛИВЕРУ
МАТЕОВИЋ

који у недељу славе
своје рођендане,

желим све најбоље
на свету, да буду
добри ђаци, а од

Господа Бога много
среће и здравља.

Мајка Елисабета из
Кетфеља.

Са пуно љубави
честитамо 21.

рођендан драгој и
вољеној

МИЛАНИ ПЕТРОВ

Године пребрзо
пролазе, а жеље за

срећу и здравље које
изричемо драгим
људима остају у

нама једнако дубоко
и снажне. Нека те наше топле мисли за

твој 21. рођендан целе године воде
сунчаним путевима и нека те на њима

прате лепе речи и добра дела.
Волимо те највише на свету: сестра
Александра, мама Драгослава, дејка

Санду и мајка Иванка.

Срећан ти 21.
рођендан драга

МИЛАНА ПЕТРОВ

Откључај врата
животних избора,

постани свој човек,
изгради живот, ухвати

љубав у лету, сви
своје гнездо, буди
самосвојствена и

своја... Свака твоја
жеља нека се претвори у звездано небо,

у које ћеш гледати са осмехом...
Срећан ти био данашњи дан, као и сваки

други: тетка Славица, теча Гога, ујка
Жива и ујна Светлана.

СРПСКИ ВИДИЦИ
-  ТВ ЕМИСИЈА
НА СРПСКОМ

ЈЕЗИКУ
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ПОГРЕБНА ФИРМА
“PIOS OMAGIU”

Улица Константин Тител Петреску
број 5

зона Трајан, Темишвар
обезбеђује:

• комплетне погребне услуге,
• 2 дворане за бдење,

• услуге сређивања и облачења
покојника (по жељи: шминка,

фризура, маникир)
Наше услуге су вам доступне у било

које доба дана и ноћи,
нон-стоп.

Програм благајне:
• понедељак - петак: 10.00 - 18.00
• субота - недеља: 10.00 - 16.00.

Позовите нас, информишите се о свему и закажите сахрану, односно
обављање комплетне погребне услуге.

Телефони:
0732.164.270 или 0733.048.018.

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., у 11.30 часова

у Српској гимназији “Доситеј
Обрадовић”, Темишвар.

Молимо бивше колеге да се јаве на
телефон:

Олга Марковић - 0728.100.787.

23. ГОДИШЊИЦА

Апсолвенти Српске гимназије у
Темишвару, генерација 1991. године

организује састанак поводом 23.
годишњице од завршетка гимназије и

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

Темишвару, у петак, 20. јуна 2014., у
14.00 часова.

Молимо бивше колеге да се јаве
Гордани Петров (Весић): 0749.110.115.

РАДИО ТЕМИШВАР
Сваке недеље,

од 15.00 до 16.00 часова,
на 630 килохерца.

Уживо програм на српском језику
ЧЕСТИТКЕ, ЖЕЉЕ И ПОЗДРАВИ

Телефони:
0256.49.35.45; 0256.49.55.36; 0372.56.10.25; 0372.56.10.35.

Телефон за sms поруке:
0725.737.373.

Слушајте нас и на интернету, на адреси:
www.radiotimisoara.ro
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Деветнаест се туж-
них година навршавају
15. јуна како је у Господу
уснуо наш драги

учитељ
ЖИВА ГРУБАЧКИ

из Српског
Семартона

Пошао је у свој ве-
чни дом тихо и пола-
ко, као што је и живео,
на благој ватри изга-
рајући како би нама
пружио што више радовања, племенитости и
доброте. Нама у аманет оставио је непроце-
њиве поуке и путоказе којима и данас често
корачамо. Заувек  ожалошћени: супруга Вука,
ћерка Ракила, зет Думитру и унука Миљана.

Са сећањем и пош-
товањем обележићемо
тужну 19. годишњицу
откако није са нама
наш драги

учитељ
ЖИВА ГРУБАЧКИ

из Српског
Семартона

Ма колико година
да прође, време не
може избрисати до-
броту, поштовање и
захвалност за све што је било лепо у животу
са тобом.

Заувек ожалошћени: снаја Анастасија и
синовица Драга са породицом.

Тужно и болно сећање на
11. јун, дан када нас је пре
21 годину заувек напустила
наша драга и вољена

ВУКОСАВА СИЛИН
рођена Ћирин

Памтићемо те онакву
каква си била у животу: на-
смејану, неизмерно вред-
ну, поштену и пожртвовану
особу, дубоко одану својој породици, наш ве-
лики ослонац, узор и понос. Нема више твоје
родитељске љубави, твоје доброте, мудрих
речи и савета. Остала су само сећања на
твој мио и драги лик, успомене по којима те
памтимо и с поносом причамо.

С поштовањем, твоји најмилији.

БУДИТЕ И ВИ ЧЛАН
СРПСКЕ ЧИТАОНИЦЕ

У дворишту Српске куће (Трг
уједињења бр. 5), у некадашњој

учионици где је школу учио Милош
Црњански, чија биста стоји баш код
улаза у читаоницу, налази се Српска

читаоница.
Ту ће вас дочекати библиотекар Ђока
Стојанов сваког понедељка и среде

од 11.00 до 19.00 часова, као и
уторком, четвртком, петком од 9.00

до 17.00 часова. Суботом и недељом
Читаоница не ради.

Очекују вас преко 17.500 књига
претежно на српском језику, преводи

страних и румунских писаца, али и
књиге Издаваштва ССР.

Корисна је информација знати да
можете на лицу места консултовати

стару штампу, речнике и
енциклопедије.

Поштовани читаоци!
Подсећамо Вас

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

часова.

OGLASI ^ITUQE
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Са мислима на свој родни Семартон, а срцем уз своју породицу, пре
34 године, 13. јуна, винуо се на небеса племенита душа

професор
ЈОВАН ЧОЛАКОВИЋ

из Српског Семартона

Проток времена потврђује да смо те прерано  изгубили, као и нашу
љубав, понос и захвалност што си нас неизмерно пожртвовано, даривао
својом љубављу, поштењем, добротом, мудрошћу, ведрим осмехом,
оптимизмом. Твој живот оставља неизбрисив траг у времену и простору
као узор за све који су те волели или познавали док је твојих корена.

Заувек ожалошћени: ћерка Весна, зет Нелу, унуци Александру и
Себастијан.

Пролазе 6 тужних
недеља од када је
преминуо наш драги

РАДИВОЈ БАТА
БОГОСОВ

из Српског
Семартона

Својом благом на-
рави, љубављу и неж-
ношћу, на њему свој-
ствен достојанствен и
посвећен начин, бдео
је над нашим животи-
ма. Његова огромна љубав, велико пожртво-
вање, племенитост и хуманост, бескрајна до-
брота и посвећеност породици за нас су не-
надокнадив губитак. Остала је празнина, а
сећањем на доброту коју си нам дао испуњен
је сваки дан. Oжалошћена супруга Дојна.

Шест недеља сећа-
ња и туговања за на-
шим драгим

РАДИВОЈЕМ БАТОМ
БОГОСОВОМ
из Српског
Семартона

Доброта и нежност
твог великог срца, бо-
гатство и топлина тво-
је душе живе у нама
као најлепше успоме-
не. Хвала ти  на свим
овим годинама у којима смо заједно делили
добро и зло. Тугујемо за тобом, много нам
недостајеш због среће и радости које си нам
неизмерно пружао.

Уз вечну захвалност и поштовање, бескрај-
но ћемо те волети и туговати за тобом: ће-
рка Драгана, зет Стева и унук Дејан.

Тужно и болно се-
ћање поводом прола-
ска 6 недеља од када
је преминуо наш драги

РАДИВОЈ БАТА
БОГОСОВ

из Српског
Семартона

Велико и племени-
то срце, добра и ши-
рокогруда душа, наше
су вечне успомене и
сећање на тебе. Она-
кав какав си био заувек цењен и поштован
на свему ти хвала. Трајно остаје дубоко уре-
зана празнина у вечној тишини незаборава.

Са неизмерном тугом: брат Сава, снаја
Нела и синовица Гордана.

Шест недеља туге
и бола и од када је
преминуо наш драги

РАДИВОЈ БАТА
БОГОСОВ

из Српског
Семартона

Ти си нам био сви-
ма пример у животу.
Твоја доброта, племе-
нитост и родитељска
љубав увек ће нас
пратити.  С поносом и
љубављу ћемо чувати твој драги лик, а успо-
мене на тебе, поштовање и топлину којом си
нас обасипао  стално ће нас бодрити. Хвала
ти за сву твоју доброту и велико срце које је
куцало за нас.

Заувек ожалошћени: син Среја, снаја
Гордана, унуке Оливија и Габријела и прија
Олга из Америке.
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Драгиша, ближи се
твој 41. рођендан,
најлепши месец јуни
што постоји за твоју
мамицу. Био је то леп
19. јуни, најсретнији
дан када си се родио.
Али, тежак и врло
црни 28. новембар,
када те је Господ Бог
код њега позвао, из
нашег гнезда узео и
твоју мамицу занавек
у црнину завио. Без
тебе више ништа није лепо, само туга, бол
и пуно суза.

ДРАГИША ПЕТКОВ
19.06.1973 - 28.11.1995.

из Наћфале

Драгиша, најлепши лик на овоме свету
био је твој. Тражисмо те у другим млади-
ћима, ал’ те не нађосмо. Твој мио и благи
глас чујемо као кроз сан. Твој осмех чувамо
у нашим срцима. Много те желимо и чекамо
да нам дођеш кући. Био си  нам најсјајније
суце и највеће богатство. Али од када си
нас напустио, остали смо у тами. Ваљда је
добар Бог, па ће ти анђели са неба твој
рођендан славити и са њиховим божан-
ственим песмама певати, дете наше једино.

Јер ми, твоји ожалошћени родитељи,
мамица и татика, твој рођендан са тобом да
славимо не можемо, само на твој гроб
идемо, свеће палимо, Богу молимо, цвеће
са нашим сузама већ 18 година заливамо.
Мамица Кека, татика Миша, стара мајкица
Ружица, ујкица са породицом из Арада, чика
са породицом из Наћфале.

Дана 6. јуна 1980. пре-
минуо је наш

МИЛИВОЈ-МИКА
ЖУПУНСКИ
из Варјаша

Хвала свима који га се
сећају. Неутешни: мати,
брат и остала родбина.

Тужно сећање на 12.
јун, када је пре 3 године
преминуо наш драги

МИЛОРАД РОЦКОВ
из Парца

који је био најбољи
стриц, јунак нашег де-
тињства и одрастања.
Вечно хвала за све
чему си нас научио,
првенствено да поста-
немо људи отвореног
срца као што си и ти
био. Тешко се миримо с тим да смо те изгу-
били, заувек ћеш нам недостајати. Хвала ти
за сву љубав и пажњу којом си нас
обасипао. Нема дана да те не споменемо, и
са тугом и сузама у очима, присетимо оних
дана када си ти био међу нама, када нам је
кућа била пуна радости, љубави, среће.  Био
си вредан, частан, поштен, пун живота, ве-
селог духа, то си све знао да пренесеш на
нас, да нам улепшаш и олакшаш живот.

Заувек ожалошћени синовци: Левица,
Тања и Алекса.

Тужно сећање пово-
дом проласка 9 година
од када је преминула
наша драга

МАРИНА МИЈАТОВ
из Српског
Семартона

Тихо, у болу прола-
зе године туге и жало-
сти, али сећање на
њен драги лик, добро-
ту и љубав које нам све
више недостају, сачува-
ће је од заборава. У нашим срцима живеће све
док и нас буде: сестра Мица, синовица Ангели-
на са породицом и синовац Драга са породи-
цом.

Пре 4 године, 14. ју-
на 2010, сурова судби-
на окончала је један
живот

СТЕВА ЈАНКУЛОВ
родом из Дињаша

Пуно је лепих успо-
мена да те спомиње-
мо, да о теби причамо
и да те никад не забо-
равимо. Све протекле
године показале су
нам шта су бол, туга и
празнина. Оставио си трагове који се не бри-
шу, сећање које не бледи, без тебе све је пу-
сто. Нама остаје да се сећамо поштеног и
вредног човека.

Вечно ћеш живети у нашим срцима: супру-
га Санда и сестра Анђелија са породицом.
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Такмичење „Млади таленти“

Изложба ђачких радова „С љубављу ћирилици“

Дани Душана Васиљева у Ченеју

Камп фолклора у Базјашу

Духовни камп у манастиру Свети Георгије

Вече афоризма и карикатуре „Лалошки шешир“

Видовдан у Темишвару и Златици

Међународни фестивал „Тамбурица фест“ у Новом Саду




