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„EU MEDIA BRIDGE”
Despre proiect:

O projektu:

TABĂRA DE JURNALISM DIN CADRUL EU
MEDIA BRIDGE - LOCUL DE INTERSECȚIE AL
CULTURII CU SPORTUL șI VOIA-BUNĂ

KAMP NOVINARSTVA U OKVIRU PROJEKTA
„EU MEDIA BRIDGE” - MESTO PRESEKA SPORTA,
KULTURE I DOBRE VOLjE

În perioada 10-13 iulie 2014 sa desfășurat la Buziaș, în județul
Timiș, evenimentul ﬁnal al proiectului EU Media Bridge. Este vorba despre un Media Camp intitulat “Free
words, free thought” în cadrul căruia
jurnaliști din Serbia și România s-au
înfruntat în idei (în cadrul workshopurilor organizate) și în sport. Au
fost organizate meciuri de fotbal,
polo, precum și întreceri de ping-pong
sau șah, iar vineri seara a fost
organizată o seară culturală, în cadrul
căreia s-au citit poezii pe fundalul
muzicii de chitară acustică.
Tot în cadrul manifestărilor culturale a fost invitată o
formație de muzică tradițională din zona Buziașului, care a
transpus jurnaliștii prezenți într-o altă lume, cea a cântecului
și a dansului popular.
În cadrul workshopurilor organizate la Buziaș s-au discutat aspecte importante ale jurnalismului actual, s-au colectat materialele lucrate pe grupe și individual, iar la ﬁnal au fost
decernate certiﬁcate de participare și diplome de merit. Pen-

tru restul activităților desfășurate organizatorii au pregătit
diplome speciale, inclusiv pentru “cea mai slabă echipă la polo”
sau “cea mai bună pereche de dans”.
La ﬁnele taberei de jurnalism a avut loc o seară festivă,
cu preparate alese din bucătăria românească, tort și șampanie,
astfel că toți cei prezenți au păstrat o frumoasă amintire, noi
prietenii și gândul că vom face împreună noi proiecte și
colaborări.
Noemi VARGA

ECONOMIE
Camera Economică Regională din Zrenjanin așteaptă
de opt ani ca prin procesul de restituire, să i se retrocedeze
clădirea Casei Armatei de pe strada Tineretului Național,
aﬂată în apropierea centrului orașului.
Reprezentanții Camerei Economice au declarat că
această clădire le aparține lor, având în vedere că ea a fost

ridicată de Camera de Comerț și Iindustrie din Petrovgrad,
a cărui succesor de drept se consideră Camera Economică

Regională din Zrenjanin.
Despre intenția de a prelua administrarea acestei
clădiri, Camera Economică Regională din Zrenjanin deja
i-a anunțat pe reprezentanții Ministerului de Apărare și pe
autoritățile orașului, prin depunerea documentelor legate
de istoria clădirii abandonate.
În conformitate cu o scrisoare adresată Ministerului
Apărării, soarta Casei Armatei nu va determina interese
parțiale, sau de inițiativă individuală, ci doar aplicarea
consecventă a legilor și a altor reglementări obligatorii.
Camera Economică Regională din Zrenjanin este una
dintre puținele din Serbia, care nu a rezolvat încă problema spațiului, a birourilor, iar cu anumite investiții
reprezentanții acesteia consideră că se poate reda în
folosință această clădire. Una dintre ideile prezentate deja
este și formarea unui parlament economic pe lângă Camera Economică Regională în care vor funcționa și centreincubatoare de afaceri și alte organizații comerciale.
Tot reprezentanții Camerei mai subliniază că în toți
acești ani, nu doar s-au plătit chirii mari, dar s-au și investit
resurse considerabile pentru a menține și a îmbunătăți
funcționalitatea spațiilor închiriate, în timp ce Casa Armatei
este goală, în stare de ruină.

SOCIETATE
La Serviciul Național de Ocupare a Forței de Muncă
în luna iunie, în zona Districul Banatului Central, au fost
înregistrați 17.505 de șomeri, ceea ce înseamnă cu mai
putin 2,48 la sută decât în primul trimestru al anului.
Cert este faptul că în ceea ce privește înregistrările
prezentate, numărul de șomeri nu corespunde cu cel declarat, acesta a crescut în termeni reali, însă beneﬁciul
este că acest serviciu se adresează celor care nu sunt
angajați în prezent, oferindu-le posibilitatea de căutare
activă a locurilor de muncă.
În evidențe sunt notate multe persoane care ani la
rândul s-au anunțat ca ne-angajați, dar nici nu s-au implicat în mod activ în formare, consultare și posibilă reconversie profesională.
În plus, pe lângă formarea menționată anterior,

șomerii se pot adresa acestor foruri pentru căutarea unui
loc de muncă.
Aici se organizează traininguri intensive pentru ca
șomerii să deprindă abilitățile necesare pentru a ﬁ capabil să își caute în mod activ un loc de muncă - ridicarea
nivelului competenței pentru căutarea unui post de
muncă, motivarea șomerilor de a căuta în mod activ, consolidarea încrederii și ﬂexibilitatea șomerilor în
adaptarea la eșec în procesul de căutare a unui loc de
muncă.
Activitatea are loc pe grupuri 12-15 șomeri, formarea durând timp de o săptămână, iar participanții au
ocazia ca în urma acestei pregătiri să își găsească locuri
de muncă folosind logistică pusă la dispoziție - internet,
calculatoare, telefoane, faxuri.

Od 10. do 13. jula održan je u Buzijašu, u županji Timiš, završni događaj projekta „EU Media Bridge”.
Reč je o kampu pod nazivom „Free Words, Free
Thought” u kojem su novinari iz Srbije i Rumunije razmenili ideje u okviru različitih radionica, ali i ukrstili
koplja u sportu. Organizovane su fudbalske i vaterpolo utakmice, takmičenja u stonom tenisu i šahu, a u
petak uveče organizovano je kulturno veče, gde su
pročitane pesme uz muziku akustične gitare u pozadini. U okviru kulturnih događaja nastupio je tradicionalni muzički bend iz zone Buzijaša, koji je prisutne
novinare „prebacio” u drugi svet popularnih pesama
i igara. U okviru organizovanih radionica u Buzijašu
raspravljalo se o važnim aspektima aktuelnog novinarstva, prikupljeni su materijali rađeni u grupama i
pojedinačno, a na kraju su učesnici dobili sertifikate i
diplome. Za preostale realizovane aktivnosti organizatori su pripremili specijalne diplome, uključujući „najslabiji tim za vaterpolo" i „najbolji par u igri”. Na kra-

PRIVREDA
Regionalna privredna komora u Zrenjaninu već
osam godina čeka da joj se, u postupku restitucije, vrati
objekat Doma vojske u Ulici Narodne omladine, u širem
centru grada. U Komori kažu da im zgrada pripada, s
obzirom na to da ju je podigla Trgovinsko-industrijska
komora u Petrovgradu, za čijeg pravnog naslednika u Komori smatraju sebe. O njihovoj nameri da preuzme upravljanje nad pomenutim objektom Komora je odavno
obavestila Ministarstvo odbrane i gradske čelnike,
prilažući dokumentaciju i istorijat napuštene zgrade. Kako
stoji u dopisu upućenom Ministarstvu odbrane, sudbinu
Doma vojske ne mogu da opredele ni parcijalni interesi,

Gimnazijska. În conformitate cu recomandarea Institutului
pentru Protecția Monumentelor Culturale din Zrenianin, strada Gimnazijska va ﬁ pavată cu o combinație de behaton
și granit, astfel încât pe alei și poteci să poată ﬁ admirate
. După aceste lucrări, edilii orașului vor trece la pavarea
Pieții Libertății care va ﬁ și ultima din cele trei faze dedicate
amenajării zonei pietonale din centrul orașului Zrenjanin.

SPORT
Cel de-al 60 –lea Campionatul Național jubiliar aeronautic de planorism se va desfășura până pe 26 iulie, la
aeroport "Ecica" din Zrenjanin. Organizatorii evenimentului sunt : Uniunea Aeronautică din Serbia și Aero Club "Zrenjanin" . Entuziaștii activi ai uneia dintre cele mai frumoase
și mai vechi sporturi de aviație din țară în acest an
organizează și un concurs de planorism. Cu ajutorul al
Asociației Forțelor Aeriene, AK "Zrenjanin" dovedește încă
o data că este sediul activitățiilor piloților cu pălării albe.

Serbia are o tradiție îndelungată și bogată în aeronautica planorismă, așa cum sa dovedit și prin acest campionat național . Despre cât de important a fost rolul țării
pe scena internațională de planorism este vorbește un
eveniment din anul 1954, când la Campionatul Mondial
din Marea Britanie, Zvonimir Rain și Božidar Komac, care
au zburat cu un planor din producția autohtonă "Ikarus Košava", s-au clasat pe primul loc în categoria de două
locuri.

niti pojedinačne inicijative, već isključivo dosledna primena
zakona i drugih obavezujućih propisa. Privredna komora u Zrenjaninu jedna je od retkih u Srbiji koja nema rešeno
pitanje poslovnog prostora. Uz određena ulaganja, ova
ustanova preuredila bi zgradu i privela je nameni. Jedna
od ideja je da se na toj lokaciji napravi takozvani Privredni parlament, odnosno da uz Regionalnu privrednu komoru
posluju i inkubatorski centri i druge privredne organizacije.
U Komori napominju da svih ovih godina ne samo da
plaćaju visoku zakupninu, nego i ulažu znatna sredstva
radi održavanja i poboljšanja funkcionalnosti zakupljenih
prostorija, dok je Dom vojske prazan i propada.

DRUŠTVO
Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u
junu je u srednjobanatskom regionu bilo 17.505 nezaposlenih, što je u odnosu na prvi kvartal ove godine manje za 2,48 odsto. Iako je jasno da je, u odnosu na evidenciju, broj nezaposlenih realno veći, ova Služba svima onima koji su bez radnog mesta nudi mogućnost aktivnog traženja posla. Na evidenciji je mnogo onih koji
se godinama uredno prijavljuju, ali se ne uključuju aktivno u treninge, konsultacije i eventualne prekvalifikacije. Pored jednodnevne obuke, nezaposleni mogu
da se priključe i Klubu za traženje posla. Namena ovog
kluba jeste intenzivan trening nezaposlenih za usvajanje
veština potrebnih za aktivno traženje posla – podizanje nivoa kompetentnosti za traženje posla, motivisanje nezaposlenih za aktivno traženje posla, jačanje

samopouzdanja i fleksibilnosti nezaposlenih pri adaptaciji na neuspeh u procesu traganja za zaposlenjem. Rad
u klubu se odvija u grupama od 12 do 15 nezaposlenih,
trening traje tokom jedne nedelje, a polaznicima je
omogućeno da u potrazi za zaposlenjem koriste logistiku kluba – internet, računare, telefone, faks-mašine.

AKTUELNO
U centru grada u toku je uklanjanje granitne kocke
u delu pešačke zone od Trga dr Zorana Đinđića do centralne apoteke. Ista podloga biće uklonjena i iz dela
Savezničke ulice, a obe lokacije će nakon toga biti asfaltirane.Granitna kocka biće iskorišćena za parterno
uređenje Gimnazijske ulice. Prema preporuci zrenjaninskog Zavoda za zaštitu spomenika kulture, Gimnazijska ulica biće popločana kombinacijom behatona i granitnih kocki, tako da će se kolovoz i pešačka staza jasno
razlikovati. Posle ovih radova pristupiće se popločavanju
Trga slobode, što ujedno predstavlja i poslednju, treću
fazu uređenja pešačke zone u centru Zrenjanina.

ACTUALITĂȚI
În centrul orașului au fost îndepărtate cuburile de
granit din partea zonei pietonale a Pieței Dr. Zoran Djindjic până la Farmacia Centrală.
Aceeași suprafață va ﬁ eliminată și pe strada
Saveznička, urmând ca mai apoi ambele locații să ﬁe pavate.
Cuburile de granit vor ﬁ utilizate la decorarea străzi

ju kampa novinarstva organizovana je svečana večera
sa odabranim specijalitetima rumunske kuhinje, uz
kolače i šampanjac, tako da su svi ostali sa lepom uspomenom, novim prijateljima i pouzdanjem da će
uslediti novi projekti i nastavak saradnje.

SPORT
Jubilarno Državno prvenstvo u vazduhoplovnom jedriličarstvu održava se
do 26. jula na aerodromu „Ečka” kod Zrenjanina. Organizatori su Vazduhoplovni
savez Srbije i Aero klub „Zrenjanin”. Najaktivniji entuzijasti jednog od najlepših
i najstarijih vazduhoplovnih sportova u zemlji ove godine 60. put organizuju nadmetanje u jedrenju. Uz formalnu pomoć Vazduhoplovnog saveza, AK „Zrenjanin”
ponovo dokazuje da je središte aktivnosti pilota sa belim šeširićima. Srbija u vazduhoplovnom jedriličarstvu ima dugu i bogatu tradiciju, što svedoči i ovo državno
prvenstvo. Koliko je njena uloga bila važna na svetskoj jedriličarskoj sceni govori i podatak da su 1954. godine na Svetskom prvenstvu u Velikoj Britaniji prvo
mesto u klasi dvoseda osvojili Zvonimir Rain i Božidar Komac, leteći u jedrilici
domaće proizvodnje „Ikarus – Košava“.

AU îNCEPUT ADMITERIlE lA fACUlTățIlE DIN TIMIșOARA POČEO UPIS NA UNIVERZITETIMA U TEMIŠVARU
Universitatea Politehnica ‘Traian Vuia’ şi cea de
Medicină şi Farmacie (UMF) ‘Victor Babeş’ din Timişoara
au început din 14 iulie înscrierile pentru admiterea în
noul an academic 2014-2015. Universitatea Politehnica oferă în această sesiune 3.120 de locuri, dintre care
dintre care 2.200 sunt bugetate, iar 920 cu taxă. Taxa
pentru anul de studiu este cuprinsă între 2.400 de lei
şi 4.200 de lei, în funcţie de facultate. Universitatea de
Medicină şi Farmacie le oferă absolvenţilor de liceu 989
de locuri, dintre care 580 sunt bugetate. Facultatea de
Medicină pune la dispoziţie 300 de locuri fără taxă şi 121
cu taxă, Medicina Dentară are disponibile 101 locuri, dintre care 60 sunt cu taxă, iar 40 bugetate, iar Farmacia
are 136 de locuri, dintre care 70 sunt cu taxă.
Pe 22 si 23 iulie sunt programate examenele pentru specializări în diversele ramuri ale medicinei. Taxa
de şcolarizare anuală pentru locurile nebugetate de la
UMF este cuprinsă între 1.100 şi 1.500 de euro.
La Universitatea de Vest din Timişoara se va intra
cu examen de admitere, eseu sau interviu, iar media
de la Bacalaureat va avea o pondere 50%-75% la unele facultăţi.

Deocamdată Universitatea de Vest nu are cifrele de
şcolarizare, însă rectorul UVT a declarant pentru presă
că au fost cerute pentru Licenţă 2.900 de locuri la buget ,
1.850 pentru Masterat şi 120 de locuri pentru Doctorat. La taxă, UVT a cerut 2.800 la licenţă, 2.100 la masterat şi 125 la doctorat. Învăţământ cu frecvenţă
redusă (FR) se face numai la Facultatea de Drept şi va
costa 3.000 de lei. Cele mai scumpe specializări sunt
tot cele de anul trecut, Teatrul şi Muzica, unde taxele
sunt de 10.000 de lei pe an. Pe de altă parte, taxa de
înscriere la concursul de admitere din această vară va
ﬁ de 150 de lei, iar taxa de înmatriculare – 100 de lei.
În plus, taxele de şcolarizare au crescut cu 500 de lei
faţă de cele de anul trecut, de la 2.500 la 3.000 de lei.
Admiterea a început deja, imediat după încheierea
primei sesiuni a examenului de Bacalaureat.
Important este si faptul ca începând cu 2012, Universitatea de Vest din Timişoara organizează cursuri de
pregătire cu profesori universitari, pentru Bacalaureat
şi admiterea la facultate. Cursurile sunt gratuite şi se
organizează în weekend.
Noemi VARGA

Cultură

îNCRUCIșAREA ARTElOR, RENAșTERE
PRIN CUlTURă
În ultimele luni, spirala artelor timișorene revitalizează
orașul de pe Bega prin numeroase activități culturale,
spectacole și festivaluri.
Timișoara pregătește „armele” pentru câștigarea ti-

tlului de Capitală Culturală Europeană în 2021.
După prima ediție a Festivalului Artelor, desfășurată
în perioada 9-15 iunie 2014, timișorenii s-au pregătit pentru „ploaia muzicală”.

SUNETE DE JAZZ PRIN PICăTURI DE PlOAIE!
A doua ediție a Festivalului JazzTM a renăscut orașul
în perioada 9-11 iulie 2014, în Piața Victoriei. Publicul
timișorean, în special pasionații de jazz, au avut ocazia de
a se întâlni cu artiști de talie mondială.
Terri Lyne Carrington, Al Jarreau, și Andreya Triana au
făcut parte din lista artiștilor de talie mondială care au venit, pentru prima dată, în România, la Timișoara.
Teo Milea a deschis Festivalul de jazz, de la ora 20,
în cea de-a treia zi a sunetelor de jazz. „Pe clape albe...
și negre”, sunetele pianistului au „învins” ploaia din timpul concertului și au transmis publicului emoțiile constructive ale compozitorului.

Politehnički Univerzitet „Trajan
Vuija” i Univerzitet medicine i farmacije (UMF) „Viktor Babeš” iz
Temišvara počeli su 14. jula prijem
za upis u novu školsku 2014/15
godinu. Politehnički Univerzitet
nudi u ovoj sesiji 3.120 mesta, od
kojih su 2.200 na budžetu i 920 uz
doplatu. Naknada za akademsku
godinu je između 2.400 i 4.200 leja,
u zavisnosti od fakulteta. Univerzitet medicine i farmacije nudi
maturantima 989 mesta, od kojih
580 na budžetu. Medicinski fakultet nudi 300 mesta na budžetu i
121 uz doplatu, Stomatologija ima
101 mesto, od kojih 60 uz doplatu
a 40 na budžetu, Farmacija ima 136
mesta, od kojih su 70 uz doplatu.
Ispiti za specijalizaciju u različitim

granama medicine zakazani su za
22. i 23. jul. Godišnja školarina za
samofinansirajuće studente na
UMF je između 1.100 i 1.500 evra.
Za upis na Zapadni univerzitet u
Temišvaru treba položiti prijemni
ispit, priložiti esej ili intervju i imati
dobar prosek uspeha sa mature,
što će se računati od 50 do 75
odsto na nekim fakultetima. Za
sada Zapadni univerzitet iz Temišvara nema određeni broj studenata za upis, što znači da nema
određenu kvotu. Rektor univerziteta
rekao je novinarima da su oni
obavezni da licenciraju 2.900 mesta na budžetu, 1.850 na masteru i
120 mesta za doktorat. Univerzitet
je zatražio da licencira 2.800 mesta, kao i 2.100 na masteru i 125 za

doktorat. Skraćeno školovanje
moguće je samo na Pravnom fakultetu i koštacće 3.000 leja. Najskuplje specijalizacije su one od prošle
godine, na grupama za pozorište i
muziku, gde su takse od 10.000 leja
godišnje. Sa druge strane, taksa na
prijemnom ispitu ovog leta biće 150
leja, a taksa za upis - 100 leja. Pored
toga, školarina je povećana za
500 leja u odnosu na prošlu godinu i iznosi od 2.500 na 3.000 leja.
Upis je već́ počeo, odmah posle
završetka prvih maturskih ispita.
Važna je činjenica da od 2012. Zapadni univerzitet u Temišvaru organizuje kurseve sa profesorima
za prijem na fakultete. Kursevi su
besplatni i održavaju se vike ndom.

Kultura

UKRŠTAVANjE UMETNOSTI, ROĐENjE
KROZ KUlTURU
Poslednjih nekoliko grad na Begeju ispunjen je brojnim kulturnim aktivnostima, predstavama i festivalima.
Temišvar priprema „oružje" da osvoji titulu Evropske pre-

stonice kulture 2021. godine. Nakon prvog izdanja Festivala umetnosti, održanog od 9. do 15. juna, Temišvar
je spreman za „kišu muzike”.

ZVUCI DžEZA KROZ KIŠNE KAPI
Drugi TM džez festival preporodio je grad od 9. do
11. jula, a održan je na Trgu Viktorija. Temišvarska publika, posebno džez entuzijasti, imali su priliku da se upoznaju sa svetski poznatim umetnicima. Teri Lajn Karington, Al Džaro i Andreja Trijana bili su deo liste

svetske klase umetnika, koji su došli po prvi put u Rumuniju. Teo Milea otvorio je treći festivalski dan koncertom „Na belim i crnim dirkama”. Zvuci pijaniste pobedili su kišu tokom koncerta i poslali publici konstruktivne
emocije.

SVETSKA SRCA, KROZ fOlKlOR

INIMI MONDIAlE, PRIN fOlClOR!
Mii de iubitori de folclor au participat la cea de-a XXV-a ediție a Festivalului Inimilor, Sărbătoarea Folclorului Mondial, începând cu ora 17. Parcul Rozelor, gazda evenimentului cultural, a oferit timișorenilor, până pe 13 iulie 2014,
șansa de a descoperi tradiții din diferite părți ale lumii, dar și arta folclorului.
Statele Unite ale Americii, Taiwan, India, Republica Macedonia și Georgia— au făcut parte din lista celor 13 invitați
speciali ai Festivalului Inimilor.

MAGIA JAZZ-UlUI, PE DRUMURI DE MUNTE...
În data de 10 iulie 2014, de la ora 19, deschiderea
oficială a Festivalului Inimilor a fost precedată de ceremonia depunerii coroanelor de flori la Troiţa Martirilor
Revoluţiei. Parada artiştilor a avut loc în centrul
Timişoarei, până la Teatrul de Vară.
Una dintre emblemele Banatului, Festivalul
Internațional de jazz din Poiana Lupului, din satul Gărâna,
a avut loc în perioada 10-13 iulie 2014. Evenimentul a devenit un brand al bănățenilor, dar și al României, în general.
În ciuda ploii, mii de oameni au urcat pe muntele Semenic în prima seară a festivalului pentru a-i asculta pe
cei mai renumiți artiști ai lumii. Prietenii jazzului de toate
vârstele au fost prezenți într-o atmosferă familiară
marcată de muzică, libertate și diversitate.
Adam Baldych Imaginary Quartet— Joey DeFrancesco

ju tradicije iz različitih delova sveta, kao i narodna
umetnost. Sjedinjene Američke Države, Tajvan, Indija,
Makedonija i Gruzija deo su spiska od 13 pozvanih
specijalnih gostiju Festivala Srca .

DžEZ MAGIJA NA PlANINSKIM PUTEVIMA

Svečanom otvaranju Festivala srca prethodilo je
10. jula polaganje venaca na Trojstvo mučenika revolucije. Parada umetnika održana je u centru Temišvara,
do Letnjeg pozorišta. Jedno od obeležja Banata, Internacionalni džez festival, na Vučjoj livadi u selu
Garana, održan je od 10. do 13. jula. Događaj je postao
brend Banata i Rumunije u celini. Uprkos kiši, hiljade

ljudi popelo se na planinu Semenik, prve večeri festivala, da slušaju najpoznatije svetske umetnike. Prijatelji džeza svih uzrasta uživali su u domaćoj atmosferi
obeleženoj muzikom, slobodom i negovanjem
različitosti.„Adam Baldyk imadžineri kvartet”, „Džoi de
Frančesko trio”, Pedro Negresku trio i Esperanca
Spalding bili su gosti festivala i deo liste svetske klase.

KUlTURA „INVADES” ZAPAD RUMUNIJE
Trio, Pedro Negrescu Trio și Shaw and Esperanza Spalding— au făcut parte din lista invitaților de talie mondială.

CUlTURA „INVADEAZă” VESTUl ROMâNIEI!
Cel mai mare Festival catalan se va organiza la
Timișoara în perioada 8-10 august 2014.
Peste 500 de artişti catalani vor participa, împreună
cu grupuri din România, la festivalul care include mai
multe manifestări: dansul specific – sardana, spectacole
cu foc (focuri de artificii), concert cu instrumente
tradiționale catalane, precum şi alte activităţi tradiţionale
catalane.

Hiljade ljubitelja folklora prisustvovale su dvadeset i petom izdanju Festivala srca, svetskoj proslavi folklora. Park ruža - domaćin kulturne manifestacije ponudio je Temišvarcima do 13. jula šansu da se otkri-

Festivalul catalan, „APLEC Internacional”, se află la
cea de a 27-a ediție, pentru prima dată în Europa de Est
și este cel mai mare festival organizat în afara Barcelonei.
Implicarea municipalității în organizarea festivalului
reprezintă un atu în plus pentru câștigarea titlului de
Capitală Culturală Europeană 2021, dar și o recunoaştere
a Timişoarei ca important centru cultural şi turistic în
România şi în regiune.

TOCăNIţă DElICIOASă, BOGRACS, GUlAş şI AlTE PREPARATE
CUlINARE lA CEAUN SE GăTESC PE 26 IUlIE lA DUMBRăVIțA
Localnicii se vor întrece la gătit cea mai bună tocăniță, în cadrul celei de-a doua ediții a Festivalului Internațional Tocăniței
de la Dumbravița. Evenimentul ce are loc la o distanță de câțiva kilometri de Timișoara, va debuta la ora 9.00 sâmbătă, pe 26
iulie, pe spaţiul verde din preajma Bisericii Ortodoxe, iar atmosfera va ﬁ întreţinută de formaţii care vor interpreta live diverse
genuri muzicale.
Manifestarea atrage bucătari amatori şi profesionişti din ţara noastră, dar şi din Ungaria şi Serbia. Fiecare maestru culinar
va veni de acasă cu reţete vechi ori cu creaţii proprii. Juriul va desemna „cea mai bună tocăniţă” către ﬁnele zilei.
Anul trecut 24 de bucatari s-au intrecut langa Timisoara, la Dumbravita. Fiecare maestru a adus de acasa cate un “secret”
gastronomic pentru ca mancarea sa ﬁe foarte diferita de a celorlalti.
Noemi VARGA

Najveći katalonski festival održaće se u Temišvaru
od 8. do 10. avgusta. Preko 500 umetnika Katalonaca
učestvuje, zajedno sa grupama iz Rumunije, na festivalu
koji uključuje nekoliko događaja: specifičnu igru – „sardana”, predstave sa vatrom (vatromet), koncert sa tradicionalnim katalonskim instrumentima i katalonskim tradicionalnim aktivnostima. Katalonski festival „APLEC Internacional” održava se po 27. put, a po prvi put u
istočnoj Evropi. To je najveći festival koji se održava van
Barselone. Učešć́e opština u organizovanju festivala predstavlja jedan adut više za osvajanje titule evropske prestonice kulture 2021. godine, ali i priznanje Temišvaru
kao važnom kulturnom i turističkom centru u Rumuniji
i regionu.
Alexandru Virgil STOICA

UKUSAN PAPRIKAŠ , BOGRAČ , GUlAŠ SUPA I DRUGA JElA
BIĆE NA MENIJU 26. JUlA U DUMBRAVICI
Meštani će se takmičiti za najbolji kuvani paprikaš u okviru drugog izdanja Međunarodnog festivala paprikaša
u Dumbravici. Manifestacija se održava na nekoliko kilometara od Temišvara, od 9 časova, u subotu, 26. jula,
na travnjaku u blizini Pravoslavne crkve, a za atmosferu će se pobrinuti bendovi različitih muzičkih žanrova.
Manifestacija privlači amaterske i profesionalne kuvare iz Rumunije, ali i iz Mađarske i Srbije. Svaki kuvar će
doći sa starim receptima ili sopstvenim kreacijama, a žiri će izabrati najbolji paprikaš. Prošle godine u Dumbravici se takmičilo 24 kuvara. Svaki majstor je odneo kući po neku „tajnu” gurmanske hrane.

Ulažemo u našu budućnost!
IPA program prekogranične saradnje Rumunija – Republika Srbija je ﬁnansiran od strane Evropske unije
u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) suﬁnansiran od strane država učesnica programa.
Ime projekta: „EU media bridge”
Urednik: projektni tim JP „Radio Zrenjanin”
Datum objavljivanja: jul 2014
Sadržaj ovog materijala ne predstavlja zvanični stav Evropske unije.
U slučaju pritužbi, kontaktirajte nas slanjem e-maila na adresu: romania-serbia@mdrap.ro
www.romania-serbia.net
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