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Акција траје, рок
продужен за годину дана
Доношењем новог Закона о оружју и муницији, који се примењује од 5.
марта 2016. године, прописано је да су физичка лица која поседују оружне листове и дозволе за држање и ношење оружја за личну безбедност,
као и правна лица, предузетници и ловци који поседују одобрења за држање оружја, издате по старом закону, дужна да у року од четири године
од дана почетка примене новог закона, односно до 5. марта 2020. године,
поднесу захтев за издавање нових исправа ради добијања нових оружних
листова заједно са уверењем о здравственој способности за држање и ношење оружја.
Обавештавамо цењене читаоце да Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац” пружа услуге лекарског прегледа ради издавања уверења
за физичка лица о здравственој способности за држање и ношење оружја
(лично, ловачко и трофејно) сваког радног дана од 7 до 14 сати, по цени
од 1.700 динара.
Позивамо цењене клијенте да искористе могућност да изврше своју законску обавезу не чекајући истек законског рока и да тиме избегну прекршајне казне предвиђене законом, које се крећу до 150.000 динара, уз
одузимање оружја.
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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

ТРАФИКИНГ – ТРГОВИНА ЉУДИМА И ЊЕНА ПРЕВЕНЦИЈА

Пише: Јордан Филиповић

Угинуће
идеологије
У ова, како су многи у стању да
изговорe, ултраматеријалистичка времена сходно томе немали број људи сматра како је идеологија потпуно ишчезла. Као,
нема више револуционарних
нагона, нити људи који су
спремни да се жртвују, по могућству целог себе, како би нешто фундаментално променили за опште добро.
Према тој школи размишљања, данашње хомо сапијенсе не
стимулише чак ни то што би за
собом оставили племенито дело, које би далеко надживело
њихово физичко постојање. Не
хају они ни за некакве споменике или називе улица, као ни
за то да би евентуално њихови
подвизи могли да уђу у уџбенике и послуже поколењима као
смернице за угледање.
Речју, у овом моменту ни пет
пара се не даје за то шта ће остати за нама. У нематеријалном
смислу, наравно. Све је изгледа
у тим парама и некако сведено
на тренутак садашњи, односно
на то како ћемо га проживети.
По могућству, што комфорније
и луксузније.
А не тако давно наши преци
мислили су другачије. Веома
често били су умерене патриоте, или левичари до коске, или,
насупрот томе, задригли националисти.
Непојмљиво је, на пример, из
овог угла посматрано, да је неко тридесетих година прошлог
века због уверења запуцао на
Пиринејско полуострво, како би
у Шпанском грађанском рату
гинуо у име тада напредних комунистичких начела.
А да нас иде о ло ги ја јед но ставно нема. Не рачунајући тек
понеког старовременог илузионисту...
Ту (не) треба убројати оне који на локалном плану делују за
опште добро. Ипак, и то се може протумачити као жеља за нечим од малтене директне личне користи.
С тим у вези, симптоматичан
је пример суграђанина који је
својевремено ушао у странку и
дословце гинуо за ту идеју. Већ
након неколико месеци председник локалног одбора га је
уочио и пришао му с директним питањем: шта је крајњи
циљ толиког залагања? Када је
овај одговорио да га једино занима опште добро, „прекаљени” политичар није издржао и
готово љутито прогласио га је
лудаком, уз образложење да тако нешто не постоји!
Али да ли је баш тако...

Петак, 2. август 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

БАР-КОД НА ЧЕЛУ, ЦРВЕНА ТРАКА НА УСТИМА
У оквиру резолуције „Побољшање координације напора против трговине
људима”, усвојене на 68. заседању Генералне скупштине Уједињених нација новембра 2013. године, установљен је Светски дан борбе против
трговине људима. Ове године, 30. јула, обележен је шести пут, а великом
броју градова на планети придружио
се и наш, и то преко Црвеног крста
Панчево и Тима за борбу против трговине људима који је образовало
Градско веће.
У тржном центру „Биг”, на платоу код
биоскопа, 30. јула предвече било је неколико десетина деце, родитеља и активиста Црвеног крста у препознатљивим униформама. Врева, расположени
клинци и волонтери, неколико пунктова са интересантним „играчкама”...
Било је јасно да се нешто важно, у
интерактивном окружењу, догађа...
Плаво срце
Панчевачки Црвени крст организовао
је различите активности намењене
свим узрастима. Помогао је и градски Тим за борбу против трговине људима и менаџмент тржног центра, односно десет закупаца тамошњег
пословног простора.
Деца, и старија и млађа, симболично су маскирала лутке у излозима
продавница. Ово је подразумевало да
се лутки стави бар-код налепница на
чело, јер су жртве трговине људима
роба од које трговац стиче новчану зараду, као и да јој се обмота црвена
трака око уста јер жртва нема права
на свој глас и мишљење. Уз то, лепљени су фластери на чело, што је симболизовало физичко и психичко злостављање. Одлична илустрација
проблематике било је и увијање лутака у новине – тиме је, симболички,
приказано ускраћивање слободе кретања, а поред тога огласи у новинама
најчешћи су начин врбовања жртава.
Како је објаснила Ивана Орлов Гајан, стручна сарадница у Црвеном крсту Панчево, део кампање „Зауставимо трговину људима” било је и
фотографисање с плавим срцем, чиме се показује саосећање са жртвама.
Припремљен је и дечји сајам борбе
против трговине људима, намењен
најмлађим посетиоцима, да би научили како да се понашају на улици
када им приђе непозната особа, како
да безбедно стигну од куће до школе
и, што је јако битно, да никако не треба отварати врата непознатима.
– Ово подразумева да на инфо-пулту узму мапу и да обилазе пунктове
како би после сваке игре добили стикер који се лепи на мапу, а када скупе све стикере, добијају награду: привезак за кључеве, распоред часова и
наочаре. Деци су на располагању биле бојанке, две врсте слагалица, игра
меморије... Уживали су када су, глумећи пионе, бацали коцку и ишли од
поља до поља одговарајући на питања. Кроз ове игре деца су се упознала
с Мишом и Машом, јунацима који су
их учили како да се заштите. Такође,

Акција намењена малој деци, али и тинејџерима
били су постављени панои, па су деца
могла да се сликају као Миша и Маша – речи су Иване Орлов Гајан.
Радна експлоатација
Нешто старији посетиоци могли су,
коришћењем наочара за гледање виртуелне реалности, да виде како изгледа када је човек увучен у ланац радне
експлоатације, што је један од сурових облика трговине људима и био је
у фокусу овогодишње кампање. Они

ради стицања материјалне користи,
и додаје:
– Не дозволи да те преваре и искористе, информиши себе и друге! Размере проблема трговине људима и његов утицај на живот и здравље људи
довели су до активног укључивања Црвеног крста Србије у настојање да се
спречи и олакша људска патња, а само
свеобухватном и континуираном активношћу свих институција и друштвено одговорних организација може се

су гледали филм „У кожи жртве”, који су снимили волонтери Црвеног крста. Постављен је инфо-пулт, па су и
пролазници у тржном центру могли
да се упознају са овом проблематиком и да преузму различит информативни материјал.
Ивана Орлов Гајан каже да је трговина људима облик модерног ропства, да представља злоупотребу људи и повреду њихових основних права

стати на пут овом озбиљном проблему.
Црвени крст Панчево користи разноврстан и интересантан дидактички материјал у раду с децом и младима, али
развијамо и нове начине како бисмо
скренули пажњу шире јавности. Имамо велики број волонтера који су обучени за рад с младима на тему трговине људима, а од почетка године
одржано је 26 радионица, којима је обухваћено осамсто тридесеторо деце.

Чланица Градског већа задужена за
рад, запошљавање и социјалну политику Сузана Јовановић представљала
је Град на овом занимљивом догађају. Казала је да обележавањем Светског дана борбе против трговине људима Панчево наставља да спроводи
активности које су део Акционог плана за превенцију трговине људима.
– Ово је акција Црвеног крста намењена малој деци, али и тинејџерима; у
питању је најлепши део нашег посла,
а дугорочно гледано и најефектнији –
рад на превенцији. Када се идентификују жртве, институције система имају јасно прописане и дефинисане процедуре како да људи изађу из тог
ланца. Граду је приоритет да се бави
превенцијом. Имамо много активности у сарадњи с Црвеним крстом, који
континуирано ради с децом од вртића, преко основних, до средњих школа, што помаже да постоји само мали
број идентификованих опасних ситуација – подвукла је Сузана Јовановић.
На територији града постоји евиденција жртава трафикинга коју воде
Центар за социјални рад „Солидарност”, али и полиција, тужилаштво и
судство. У просеку, на годишњем нивоу бележе се један до два случаја,
што је у поређењу с неким другим срединама у Србији успех који се може
приписати превенцији.
„Школа” Панчеву у овом смислу био
је период с краја деведесетих година
прошлог века када је наш град био
транзитни за многе нелегалне послове, па самим тим и за трафикинг. Општи утисак је да је Панчево сада
безбедније место за живот. Опет захваљујући превенцији. Добри резултати
на овом пољу, наравно, не значе да треба одустати од едукације грађана.
С. Трајковић

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Бесповратна средства предузетницима
Максималан износ
700.000 динара

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Вода, вода…
Центар града, ових дана
Снимио: Милан Шупица

Јавним конкурсом Град Панчево додељује бесповратна средства у укупном износу од седам милиона динара, која су опредељена Одлуком о
буџету за 2019. годину, предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима с територије града за набавку машина и
опреме. Новац ће моћи да се искористи за куповину основних средстава
од значаја за унапређење пословне делатности.
Минималан износ који се додељује је 100.000 динара, а максималан
700.000. Средства се опредељују највише до педесет одсто вредности купопродајне цене основних средстава без пореза на додату вредност и
дозначују се на текући рачун подно-

сиоца пријаве тек након што он прикаже извод из банке да је платио минимално половину суме или преоста ли из нос до пу не ку по про дај не
цене. Подносилац пријаве је у обавези да плати и ПДВ, а износ одобрених средстава може бити мањи
од траженог.
Право на доделу средстава имају
привредни субјекти регистровани у
АПР-у који обављају производну,
услужну или трговинску делатност
најмање дванаест месеци пре расписивања конкурса. Такође, услови су да
подносиоцу пријаве није био блокиран рачун дуже од седам дана у претходних дванаест месеци, да је измирио доспеле обавезе по основу јавних
прихода, да није у групи повезаних
привредних субјеката у којој су неки
од чланова средња и велика правна
лица, да над њим није покренут
стечајни поступак или поступак

ликвидације, да није кривично гоњен
и осуђиван, да се машине и опрема
прибављају искључиво од привредног
субјекта...
Средства се не додељују за програме примарнe пољопривредне производње, куповину путничких возила и
транспортних средстава, производњу
дувана, штампање и умножавање аудио и видео записа, за консултантске, маркетиншке и рачуноводствене услуге, про из водњу и про дају
оружја и војне опреме, нафте и нафтних деривата, челика и синтетичких
влакана...
Детаљније информације о условима за учешће на конкурсу могуће је
видети на сајту Града и добити у Секретаријату за привреду и економски
развој на број телефона 013/353-361.
Особа за контакт је Тања Темишварац, чији је имејл tanja.temisvarac@pancevo.rs.
С. Т.
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АКТУЕЛНО

Петак, 2. август 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

УПОЗОРЕЊЕ СА ИНСТИТУТА „БАТУТ”

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

АКО ПУТУЈЕТЕ НА БЛИСКИ ИСТОК,
ЧУВАЈТЕ СЕ КОРОНА ВИРУСА

Завод „Панчевац”
први у свему

Болест регистрована
у Саудијској Арабији,
УАЕ, Катару, Јордану,
Оману, Кувајту,
Египту, Јемену,
Либану и Ирану
Од благих симптома
до тешких са
смртним исходом
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” упозорава путнике који
путују на Блиски исток, Арабијско полуострво и суседне
земље да је на том подручју
присутан блискоисточни респираторни синдром (MERSCoV), бо лест ко ју иза зи ва
корона вирус, те да постоји
ри зик од ин фек ци је овим
вирусом.

Сумња се да су извор инфекције једногрбе камиле

Постоји могућност
појаве оболелих и у
другим земљама
Европе и света, будући
да туристи, путници и
ходочасници могу да
се инфицирају и
„понесу” вирус са
собом.
У саопштењу „Батута” наводи се да је блискоисточни респираторни синдром вирусна
болест која је регистрована у
Саудијској Арабији, УАЕ, Катару, Јордану, Оману, Кувајту,
Египту, Јемену, Либану и Ирану. Реч је о акутној болести система органа за дисање која се
испољава појавом повишене
температуре, грозницом, кашљем и проблемима с дисањем, а неретко се јавља и пролив. Тежина болести варира од
благих, готово неприметних
симптома, до тешких облика,
с могућим смртним исходом.
Особа може бити заражена а
да не испољава симптоме бо-

лести, али она свакако представља извор инфекције за друге осетљиве особе.

Угрожени хронични
болесници
– Запаљење плућа је чест налаз код оболелих. Особе с повећаним ризиком од развоја
те шке фор ме бо ле сти због
MERS-CoV су особе с хроничним поремећајима плућног система, метаболичким поремећајима, укључујући пре свега
шећерну болест, болесници с
бубрежном инсуфицијенцијом,
они с малигним туморима, старије особе, као и појединци са
ослабљеним имунолошким системом – наводе у „Батуту”.
Претпоставља се да су главни извор инфекције једногрбе
камиле, али вирус се може пренети са инфицираног појединца на друге особе с којима он
долази у близак контакт. Иако
Светска здравствена организација (СЗО) и Европски центар
за контролу болести ризик од
инфекције овим вирусом оцењују као низак, стручњаци упозоравају да постоји реална могућност појаве оболелих и у
другим земљама Европе и света, будући да туристи, путници и ходочасници могу да се

КАКАВ ЈЕ КВАЛИТЕТ ПОВРШИНСКИХ ВОДА

Купање дозвољено свуда осим у Јабуци

Завод за јавно здравље Панчево и ове године у летњој сезони врши редовно испитивање
квалитета вода које се користе
за купање и рекреацију на Тамишу, Дунаву, Поњавици, купалишту у Иванову и на језеру
у Качареву. Најновија узорковања вршена су 17. и 24. јула, а
на основу резултата обављених
лабораторијских испитивања и
стручног разматрања утврђено
је да једино купалиште у Јабуци не може да се користи за
купање и рекреацију.
Током ових врелих дана можете се расхладити на реци Та-

миш (вода на купалиштима у
Панчеву и Глогоњу), на Дунаву (купалиште Бела стена – лево и десно од „шпица”), на Поњавици (купалишта у Омољици и Банатском Брестовцу), купалишту у Иванову и на језеру
у Качареву.
Ку па ли ште у Ја бу ци због
при су ства по ве ћа ног бро ја
укупних колиформних бактерија (129.970 MPN/100 mL)
испуњава услове за класу IV
(слаб еколошки статус) и не
може се користити за купање
и рекреацију.
Д. К.

инфицирају и „понесу” вирус
са собом.

Мере превенције
Са „Батута” препоручују да, ради смањења ризика од инфекције, хронични болесници не
крећу на пут без консултације
са својим лекаром. Путовање
треба да избегавате и ако сте
оболели од неке заразне болести, а све и да је ваше здравствено стање добро, пре пута
се детаљно информишите о мерама превенције и заштите од
инфекције.
За време боравка у подручјима са MERS-CoV инфекцијом
често перите руке, редовно користите антибактеријски гел за
руке на бази алкохола и одржавајте добро личну хигијену. Придржавајте се правила употребе
безбедне, сигурне хране и избегавајте контакт с болесним људима и болесним животињама.
Немојте прилазити животињама на улици или на пијацама,
поготово ако је реч о камилама.
Путницима који се разболе
и добију температуру и кашаљ
саветује се да о томе одмах обавесте лекара и да смање контакт с другим особама, те да
спроведу све друге мере како
не би ширили заразу. Ако се с

Блиског истока вратите здрави, неопходно је да ипак пратите своје здравствено стање
још две недеље. Исто важи и
за особе које су биле у контакту с вама. Ако било ко од вас
добије температуру и кашаљ,

ПРЕ ПО РУ КА ЗА
ХОДОЧАСНИКЕ
Због ризика од инфекције
корона вирусом, Министарство здравља Саудијске
Арабије дало је препоруке
за ходочаснике да особе
старије од 65 година, као
и особе с хроничним болестима (као што су болести
срца, бубрега, шећерна болест, респираторне болести), особе са слабим имунитетом, труднице и деца
млађа од 12 година одложе путовање на хаџилук
ради властите сигурности.
одмах се јавите лекару и нагласите да сте боравили на зараженом подручју, односно да
сте остварили контакт са особом која је била тамо.
Д. Кожан

СРЕДСТВА ОД
ОПОРТУНИТЕТА

АПЕЛ САОБРАЋАЈНЕ
ПОЛИЦИЈЕ

Паре и панчевачким
институцијама

Возачи, чувајте своје
и туђе животе

Оп шта бол ни ца Пан че во,
Основна школа „Исидора Секулић” и Међуопштинска организација глувих и наглувих овогодишњи су добитници новца од опортунитета на конкурсу који је недавно расписало Министарство правде Србије.
Ове три панчевачке институ ције добиле су укупно
4.293.510 динара за пројекте
„Комуникација без баријера”,
„Замена столарије и реновирање дела ходника поред
школске фискултурне сале”,
као и за куповину возила за
превоз пацијената.
Ове године је новац добило 150 пројеката, а расподељено је 470 милиона динара. Подсећамо, опортунитет
подразумева избегавање казни за одређена мања кривична дела на основу договора с надлежним тужиоцем
уколико починилац кривичног дела уплати одређену суму новца или, ако нема пара, проведе одређено време
радећи у некој хуманитарној установи.
М. Г.

Управа саобраћајне полиције
Министарства унутрашњих послова Републике Србије апеловала је 29. јула на све учеснике
у саобраћају да поштују прописе и тако сачувају своје и туђе животе.
– Протеклог викенда у саобраћајним незгодама у Србији живот је изгубило девет особа, а 100 људи је повређено.
Прве анализе показују да су
најчешћи узроци ових саобраћајних незгода били неприлагођена брзина и непрописно
претицање, а уочено је и да
велики број учесника није користио сигурносни појас у тренутку саобраћајне незгоде –
изјавио је Александар Раденковић из Управе саобраћајне
полиције.
Саобраћајна полиција од почетка летње сезоне спроводи
акције појачане контроле саобраћаја, што ће чинити и у наредном периоду. Управа саобраћајне полиције још једном
апелује на све учеснике у саобраћају да поштују прописана
ограничења брзине, да користе
сигурносни појас на предњем
и задњем седишту.
М. Г.

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”, прва и једина установа тог типа у Војводини, константно
ради на проширењу богатог
спектра услуга, због чијег
квалитета је већ постао непревазиђен, и то не само по
мишљењу бројних Панчеваца и Панчевки већ и становника читавог јужног Баната.
Савремени уређаји, љубазно особље, пријатан амбијент, брза и професионална
услуга, све већи број прегледа који се у нашем граду
не раде ни на једном другом месту – само су неке од
карактеристика које су издвојили задовољни клијенти Завода „Панчевац”.
Настављајући мисију да
постане прва приватна клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па су
се сада у њему нашли и неки од најцењенијих стручњака из Клиничког центра
Србије и са Института „Дедиње” у Београду.

тан уролошки преглед кошта
2.000 динара, ултразвучни
уролошки преглед стаје такође 2.000 динара, док обе
ове услуге у пакету коштају
3.600 динара.
Сви набројани специјалистички прегледи обављају
се само суботом, а заказују
се радним данима путем теле фо на 013/21-90-900 и
013/21-90-903.
Сваког радног дана у Заводу „Панчевац” могуће је
урадити и колор доплер прегледе врата, руку, ногу или
абдоминалне аорте, као и
ултразвучне прегледе врата
и меких ткива. Ове прегледе искључиво радним данима обавља др Ненад Маргитин, специјалиста радиологије, шеф одсека CT дијагностике и заменик начелника Службе радиолошке
дијагностике у Општој болници Панчево.
Поред свега наведеног, Завод „Панчевац” издваја се и
по томе што у хематолошко-

НОВА УСЛУГА
24-САТНИ ХОЛТЕР
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ
КАРДИОЛОГА
dr sc. med.
СЛОБОДАНА ТОМИЋА
(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.
Заказивање радним данима 7–14
и суботом 7–12
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
Тако сада корисници услу- -биохемијској лабораторига Завода „Панчевац” имају ји те уста но ве па ци јен ти
прилику да суботом ураде већину верификованих, конултразвучни преглед абдо- тро ли са них и су ми ра них
мена и мале карлице, који резултата могу добити за
обавља радиолог др Љубица свега сат времена.
Лазић из Клиничког центра
У Заводу ће ускоро почеСрбије. Довољно је рећи да ти да се проводи и амбулантдр Љубицу Лазић колеге сма- на хирургија, а све интертрају једним од најбољих ди- венције, као и додатне хијагностичара у нашој земљи. руршке и консултативне преТакође суботом, заинтере- гледе обављаће др Горан Досовани могу да ураде и све девски, специјалиста абдоврсте ултразвучних прегле- миналне хирургије из Опда срца, а ускоро ће се у За- ште болнице Панчево.
воду „Панчевац” радити и
Због свега овога не чуди
преглед сондом
чињеница да све
преко једњака
већи број Пан(ТЕЕ). И за ове
чевки и Панчеуслуге ангажован
ваца бира Завод
је један од воде„Панчевац”, поТелефон
за
ћих стручњака у
себно онда када
тој области – dr информације:
је нео п ход но
sc. med. Слобо- 013/21-90-900
урадити прегледан Томић, карде и анализе на
дио лог, доктор
једном месту и
медицинских наука и маги- добити резултате што пре.
стар кардиологије са Инсти- С тим у вези, треба подсетута „Дедиње”. Специјали- тити и на то да се у Заводу,
стички преглед и ЕКГ код примера ради, све врсте леовог лекара коштају 3.000 карских уверења издају за
динара, цена ултразвука ср- максимално два сата.
Као и увек до сада, и овог
ца је 4.000 динара, а могуће
је урадити и специјалистич- месеца су у Заводу за клики преглед и ултразвук срца јенте осмишљени и нови пакети услуга по изузетно попо цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистичке вољним ценама, а више о
ОРЛ прегледе ради др Горан томе, као и о додатним поМитевски из панчевачке Оп- годностима које остварују
ште болнице, ендокриноло- сви они који поседују лојалшке др Гордана Вељовић, та- ти картице Ауто-центра „Зокође из Опште болнице, а ки”, погледајте на рекламуролошке њихов колега из ним странама нашег листа.
Додатне информације моисте установе др Небојша Тасић, док је за прегледе из жете добити путем телефообласти гинекологије заду- на За во да „Пан че вац”
жен др Јован Рудић из ГАК 013/21-90-900 и 013/21-90„Народни фронт”. Треба на- 903, а новости пратите и на
поменути да су прегледи код сајту www.zavodpancevac.rs,
др Небојше Тасића тренутно као и на „Фејсбук” странина акцији, па тако компле- ци Завода.
Д. К.

4

ПОЛИТИКА
НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

КОНЦЕПТ
Патриотизам је бити добар и частан човек, помоћи комшији и пријатељима, а не да се бусаш у груди на интернету. Супротан пример су бизнисмени који се издају за
велике патриоте, а све раде на црно… Као што је и Ђинђић причао – сви морамо да радимо на себи. Ако то
успемо, онда ће да напредује и држава.
(Кошаркаш Никола Калинић, Би-Би-Си, 26. јул)
***
Пре 50 година жена на овим просторима је имала више
слободе. Социјализам, да не улазимо сад у дубљу и ширу
причу о њему, за жену је пуно урадио. Неолиберални,
корпорацијски капитализам у којем данас живимо базира се на неправди, његова главна категорија је поседовање, суштинска одредница обесправљивање људи. А ми
смо његови заробљеници. Мислим да је немогуће родити
се као жена данас у свету генерално, а не бити феминисткиња. При чему феминизам није мржња ни одбојност према мушкарцима, феминизам није болест, него
тежња за бољим светом за све. Дакле једнакост, капитал
и правда за све. Храброст, искреност и образовање суштински су битни за слободу.
(Редитељка из Македоније Теона Стругар Митевски,
„Блиц”, 28. јул)
***
Можда би могло да се каже да је једна од важнијих тема
мог романа генеза националистичког зла у Београду с
почетка деведесетих година. То је била нека прва фаза
захуктавања лудила целог једног друштва. Ово што данас гледамо је метастаза свега тога. Толико се разобручило и помахнитало да има гротескне црте, не може се
пародирати, сами говорници више не верују у то што
причају, као да хоће да нам убију било какву вољу за
истином и реалним, јер тако изгледа њихов свет привилегија стечених масовним злочином, хоће да нас на силу
пребаце у изузетно глупу фикцију. Не може се више веровати шта се чује, шта говоре наши председници. Логика и одговорност које би требало да буду суштина државних послова нестале су с политичке сцене, контаминиране су таблоидним отровом, теоријама завере и константним ванредним стањем. Ратови још увек трају у
главама људи. Сви се лажно представљају. Политичари
брину о језику и писму, цитирају литературу, писци говоре о државним границама, глумци о демократији, спортисти су осветници Косова, новинари су портпароли политичара, егзекутори итд. Расуло из моје књиге сада је
тотално.
(Писац Драгољуб Станковић, портал „Кућа за писце –
Хижа од бесид”, 26. јул)
***

***
Национализмом се и у Србији и у Хрватској баве само
они који нису способни квалитетно да обављају оно што
би требало да раде, због чега су изабрани и постављени
на неке функције, па због тога што су неспособни у својим професијама посежу за национализмом и ударају по
најнижим страстима како би тровали народ. Како политика у свим земљама бивше Југославије нема шта да понуди народу, бољи живот и добар стандард, онда нуде само национализам, а то је тужно. Нас спортисте, поготово
нас који смо међу најбољима у свету, та прича не занима
и не би требало да нас занима.
(Српски ватерполо репрезентативац Андрија Прлаиновић, РТС, 25. јул)
***
„Самоодбрана” је пуњач за здрав разум, само постојање
тих људи, код многих, а полазим од себе, заиста је једно
разведравање. Њих не можете уценити, нема тог обећања на које би се они навукли, не зато што не верују, него
зато што их не занима. То је глас разума, глас савести. У
том смислу, они јесу важни јер свака лавина почиње од
шишарке која је пала у снег. Грађанин је данас потпуно
изгубљен у друштвеном и политичком животу. Почев од
медија, новина, где год да се окренете, лудило је, сатире
вас хаос, ударате главом о зид. Сматрам да је чак и овај
гест заштите новинарке листа „Данас” Снежане Чонградин нешто што, наизглед, може да делује као један мали
гест, али је веома важан, јер ако немамо институције које би требало да штите грађане, иако ми нисмо замена за
институције, представљамо замену за одређене рефлексе који се без „Самоодбране” не би јавили. Мој је став да
је изузетно важно да се реагује, а то је уједно и људима
велика сатисфакција, јер је већина умртвљена, деморалисана, не верује никоме. Проблем је што је ситуација у
којој се ми налазимо заиста неупоредива, јер су ресурси
наде потрошени и то је као мртво море.
(Писац Драган Великић, портал „Истиномер”, 24. јул)
***
Политика и економија морају да буду одвојене, јер док
год морате да будете политички повезани да бисте били
у неком бизнису, то није здрава економија.
(Канађанка српског порекла Ребека Мекдоналд, магазин „Бизнис”, јул 2019)

Петак, 2. август 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА
И КУЛТУРОЛОШКИ МОЗАИК
„Водовод и
канализација”
први пут у плусу
Недовољно улагања
у саме програме и
опремање установа
Чланови градске владе састали су се 30. јула, а пред собом
су имали 26 тачака дневног реда. Радило се, углавном, о финансијским извештајима јавних предузећа и програмима
рада установа културе, па су
многе теме обрађиване обједињено, а сама седница није трајала дуго.
О пословању у претходној годи ни пет пред у зе ћа чи ји је
оснивач Град – „Водовода и канализације”, „Грејања”, АТП-а,
„Младости” и „Урбанизма” –
најпре је говорила градска секретарка за финансије Ениса
Аговић Хоти.

Нема бацања
Већници су информисани о томе какве су извештаје, који су
прошли и екстерну ревизију,
припремили надзорни одбори
тих јавних фирми. ЈКП „Водовод и канализација” имао је
нето добитак од осам милиона
динара, а плус је, када се погледају претходне године, први пут исказан.
ЈКП „Грејање” је приходовало 27,6 милиона, ЈКП АТП је
исказао добитак од скоро милион динара, ЈКП „Младост”
је „пријавила” губитак од пет
милиона, а ЈП „Урбанизам” је
позитиван за 785.000 динара.
Иначе, ова предузећа су донела одлуке и о расподели добити, баш као и ЈКП „Вод-ком”

Део локалне владе у акцији
из Јабуке, који је зарадио 45.000
динара.
Следећих неколико минута
градски већници су посветили
програмима рада и финансијским плановима установа културе за 2020. годину. На „менију” су били КЦП, Дом омладине, ЗЗСК, Градска библиотека и сеоски домови културе.
Ресорни већник Немања Ротар
казао је да „као и сваке године
грађане очекује богат културни програм”. Додао је:
– Традиционалне градске манифестације, попут бијенала,
по којима је Панчево познато,
као и све остало што ће радити
петнаест установа културе, одржаће град на високом културолошком нивоу по коме је препознатљив. Цифра која се издваја слична је већ неколико
година – око триста милиона
динара за културу, што је око
два и по милиона евра, од чега
највећи део иде за режијске
трошкове и плате. И даље је,
по мени, недовољно улагања у
саме програме и опремање институција. Надам се да ћемо у

2020. години започети санацију зграде музеја, што је пројекат од велике важности. Добили смо уверавања од Министарства културе да ће од следеће
године та зграда почети да се
обнавља. Установе културе су
веома вредне када се ради о
долажењу до средстава од других нивоа власти. Сигуран сам
да ће конкурисањем програмима ка Покрајини и Републици
допунити буџете. Наравно, никада нисмо бежали ни од интернационалног повезивања.
Он је поентирао тиме да никада ниједан динар уложен у
културу није бачен узалуд.

Прекомпонавање положаја
Потом су незнатно измењени
финансијски планови месних
заједница у Омољици, Банатском Брестовцу и Иванову. Ради се о пренаменама у оквиру
одређених позиција у складу с
ребалансом буџета Града.
Усвојен је предложени правилник о програму и начину полагања испита за обављање такси превоза: морају се познавати

територија града и прописи, постоји стручна комисија... Било
је још неколико бирократских,
законских промена у вези са унутрашњим уређењем и систематизацијом радних места у Градској управи и службама града.
Затим је обнародовано да је
Данијела Ракетић, дугогодишња заменица начелника Градске управе, 22. јула поднела
писмену оставку на то место,
што је усвојено. Није било много приче о овоме на седници
Већа, али је логичан закључак
да тај њен потез има везе с недавним именовањем нове начелнице ГУ, односно с прекомпонавањем службеничких положаја у највишем административном градском телу.

Цифра која се издваја
слична је већ
неколико година –
око триста милиона
динара за културу,
што је око два и по
милиона евра.
На крају, Радна група за спровођење одлуке о скидању усева
с пољопривредног земљишта у
државној својини које се налази на територији града Панчева
доживела је измену на врху: убудуће ће ову групу водити нови
градски већник за село, пољопривреду и рурални развој Зоран Грба уместо Зорице Репац,
која је досад била на том месту.
Она ће сад би ти Гр би на
заменица.

ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА МАКЕДОНАЦА

МИЛОШ ЂУРИН У СОЛУНУ

Именовано ново
руководство

Питање јужне
српске покрајине

Главни одбор ДПМ-а на иницијативу већине активних одбора сазвао је изборну скупштину за 30. јун, када је разрешено највише руководство партије. Истог дана спроведени су
страначки избори, после којих
је именовано ново руководство
на период од четири године.
Како је жалбени период од месец дана прошао, донете одлуке су постале релевантне.
Изборној скупштини је присуствовало педесет делегата из
Београда, Панчева, Опова, Новог Сада, Зрењанина, Бечеја,
Крагујевца, Краљева и Врања.
За председника странке реизабран је доктор Ненад Крстески, угледни лекар из Зрењанина, а потпредседница је постала Маја Георгиевска из Панчева. На челу Главног одбора
биће Јован Лазаревски, генерал ни се кре тар Алек сан дар

Страну припремио

Синиша
Трајковић

Јаковљевски, а председник Извршног одбора Стефан Трајковски из Глогоња.
Трајковски је у изјави за медије рекао да је било неопходно да се највећа македонска
странка у Србији стави на стабилне ноге, те да је на њеном
челу сада ново и младо руководство које је спремно да се
посвети јачању и омасовљавању партије. Међу приоритетима је формирање одбора тамо
где их нема и реизбор у ГО у
Панчеву, који је и највећи. Он
је рекао да је ДПМ остварио
сарадњу с многобројним македонским удружењима и политичким организацијама осталих мањина, попут Бугара, Руса, Русина и Мађара.
Трајковски је подвукао да ће
се све одлуке доносити на заседањима председништва и у договору са осталим мањинским
партијама, групама грађана и
удружењима. У вези с положајем македонске националне мањине он каже да има места за
напредак уколико се, пре свега,
подигне свест код самих Македонаца о њиховим правима.

Потпредседник Демократске
заједнице младих Европе и члан
Извршног одбора Демократске
стран ке Ср би је Пан че вац
Милош Ђу рин бо ра вио је у
Солуну, где је био гост грчке
владајуће партије „Нова демократија”. Он је присуствовао
редовном састанку Савета и
Председништва Демократске
заједнице младих Европе.

Косова и Метохије, пошто је
КиМ било, јесте и биће саставни и неодвојиви део Републике Србије”.
Ђурин је искористио прилику да Новој демократији чести та на по бе ди на грч ким
парламентарним изборима и
пожели срећу у вођењу нове
владе. Такође, захвалио им је
„што нису и неће признати

У свом извештају о стању у
Србији Ђурин је подвукао да
је тренутно „највећи проблем
у земљи питање јужне српске
покрајине Косова и Метохије
и неодговорно понашање сепа ра ти стич ког ру ко вод ства
при вре ме них ин сти ту ци ја у
Приштини”. Позиција ДСС-а
је, када се о овоме ради, како
је рекао, „кристално јасна”:
преговори се морају водити
искључиво у складу са Уставом Републике Србије и Резолуцијом 1244 СБ УН, а „с албанским представницима што
се нас тиче може се о свему
разговарати сем око статуса

лажну државу Косово”. Уз ово,
Ђу рин је на са стан ку Де мократске заједнице младих
Европе подржао грчки предлог резолуције којом се осуђу је тур ска ми грант ска
политика.
У Солуну су били и представници ових политичких групација и земаља: из Шпаније
Народна партија, из Италије
„Форца Италија” Силвија Берлусконија и „Лига” Матеа Салвинија, из Мађарске „Фидеса”
Виктора Орбана, из Турске АК
партија Реџепа Тајипа Ердогана, из Црне Горе „Нова српска
демократија”...
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РЕЗУЛТАТИ ПОЛАГАЊА МАТУРСКИХ ИСПИТА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ У ПАНЧЕВУ

НАУЧНИ КАМП У ИДВОРУ

ЏАБА ВАМ НОВЦИ!

Симулација физичких
појава

Осмолетке из Банатског
Брестовца и Иванова
најбоље у нашем граду
Бламажа појединих
приватних школа
Према званичним подацима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, првих шест панчевачких основних школа, по бодовима
освојеним на малој матури, имало је
бољи успех на овогодишњим тестовима знања за упис у средње школе
од београдских елитних осмолетки.
Ђаци из основних школа у Банатском
Брестовцу и Иванову и градских основних школа „Јован Јовановић Змај”,
„Стевица Јовановић”, „Исидора Секулић” и „Мирослав Антић” боље су
урадили математику, српски и ком„Олга Петров” Бан. Брестовац
„Јован Јовановић Змај”
„Моша Пијаде” Иваново
„Стевица Јовановић”
„Исидора Секулић”
„Мирослав Антић Мика”
„Гоце Делчев” Јабука
„Жарко Зрењанин”
„Васа Живковић”
„Аксентије Максимовић” Долово
„Бранко Радичевић”
„4. октобар” Глогоњ
„Свети Сава”
„Доситеј Обрадовић” Омољица
„Вук Ст. Караџић” Старчево
„Ђура Јакшић”
„Жарко Зрењанин” Бан. Ново Село
„Братство–јединство”
„Борисав Петров Браца”

биновани тест од већине својих вршњака из престонице.
Посебно се издвајају дечаци и девојчице из ОШ „Олга Петров” из Банатског Брестовца, који су имали из
математике у просеку 12 поена, из
српског језика 16, а на комбинованом тесту су освојили 14 поена. С
друге стране, ђаци познате школе
„Краљ Петар Први” из Београда на
сва три теста имали су у просеку по
13 поена.

Елитне школе
Према званичној статистици надлежног министарства, ученици су на
малој матури у појединим осмолеткама показали веома низак ниво знања. Оно што забрињава, јесте чињеница да су осмаци у тзв. српским
елитним школама освајали једва четвртину од максималних 40 бодова,
упркос великим улагањима у модерМат.
7,81
8,67
7,75
8,44
8,03
7,98
7,24
6,74
7,55
7,08
7,05
8,20
6,79
6,15
5,96
5,84
6,50
6,15
4,65

Мат. ј.
10,61
8,86
8,94
9,09
9,36
9,14
9,14
8,45
7,62
7,58
8,68
8,22
8,43
7,97
7,73
7,43
7,19
6,71
5,53

Комб.
9,82
9,89
9,57
8,46
8,39
8,58
8,60
8,68
8,68
8,93
7,42
6,61
7,78
7,05
7,27
7,15
6,50
6,04
5,02

Укупно
28,24
27,41
26,25
25,99
25,78
25,69
24,97
23,86
23,85
23,58
23,15
23,04
23,00
21,17
20,96
20,42
20,19
18,90
15,20

СТА ТИ СТИ КА
Ученици приватних школа у просеку су на завршном тесту имали 22,1
бод од 40 максималних. Најбоље су урадили тест из матерњег језика, на
коме је просечан број поена био 7,08, следи комбиновани са 7,7 и математика са 6,3 бодова. Републички просек из математике био је 6,24, из
матерњег 7,07 и на комбинованом тесту 7,7 бодова.

Неумољива рачуница
низацију наставе, раду у малим групама, индивидуалном приступу сваком ученику, учењу с разумевањем
итд. Па ипак, посебно иритира чињеница да су у појединим приватним
основним школама (на сву срећу, у
Панчеву их још увек нема) свршени
осмаци остварили поражавајуће резултате. Судећи по званичним резултатима завршног испита које је објавило Министарство просвете, неке од
њих су се, најблаже речено, обрукале.
Панчевачки ђаци су били далеко
бољи од вршњака – малих матураната из „Монтесори основне школе” на
Савском венцу, који су просечно имали четири поена из математике, шест
из матерњег језика и седам на комбинованом тесту.

Установе за пример
Вреди знати, како су недавно пренели београдски медији, да се школарине у приватним основним школама крећу од 4.000 до чак 8.900 евра
по разреду, тако да за осмогодишње
образовање понегде треба платити више од 60.000 евра.
Било како било, Панчевци могу да
буду задовољни, јер су наши осмаци
показали завидан ниво знања на малој матури. Можда би родитељи могли
да поразмисле, па да своје малишане
упуте у Банатски Брестовац и Иваново на школовање, а не у Београд.

КО Е ФИ ЦИ ЈЕНТ
Завршни испит се састојао од теста из српског (матерњег) језика
и математике (сваки тачан одговор се множио с 0,65) и комбинованог теста који је обухватао
три питања из хемије, по четири
питања из историје, географије и
физике и пет питања из биологије, при чему се сваки тачан одговор множио с 0,70, што је дало
максималних 40 поена које је било могуће добити на завршном
испиту, а у укупном збиру 100
поена.
Да подсетимо, тестови из српског језика и математике носили
су по 13 поена, а комбиновани
тест носио је 14 поена.
Поред тога, требало би да Министарство просвете или бар локални секретаријат задужен за образовање ангажују запослене у ОШ „Олга Петров”
као менторе колегама у другим панчевачким основним школама. Будуће генерације панчевачких ђака тако
би биле у прилици да остваре сјајан
успех на годишњем тесту и стекне
услов да упишу средње школе у складу са својим жељама.

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА НИС-а У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ

Инвестиције су приоритет нафтног гиганта
Већа улагања у
2019. години
Панчево центар развоја
компаније
НИС је објавио резултате пословања
у првом полугодишту 2019. године.
Оно што је приметно, јесте да је нафтни регионални лидер наставио процес модернизације – реализовано је
неколико стратешких пројеката у првој половини ове године. Пре свега,
реч је о обимном инвестиционом програму који обухвата улагања вредна
18,4 милијарде динара, што је за седам одсто више него у истом периоду
прошле године. Највише средстава
уложено је у област истраживања и
производње нафте и гаса, као и у изградњу постројења „Дубока прерада”,
које представља кључни пројекат друге фазе модернизације Рафинерије
нафте Панчево. Такође, у току овог
извештајног периода у Панчеву је почела изградња Термоелектране–топлане (ТЕ–ТО) Панчево, пројекта који НИС реализује у партнерству са
„Гаспром енергохолдингом”.
У првом полугодишту НИС је у Рафинерији нафте Панчево спровео најкомплекснији плански ремонт у историји прерађивачких постројења НИСа. У ремонтне радове уложене су 2,4
милијарде динара. Поред планског
капиталног ремонта, истовремено је
спроведен и низ додатних послова
на повезивању постојећих рафине-
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ријских погона с новим постројењима „Дубоке прераде”.

Пораст промета
НИС, који је посвећен увођењу савремених технологија у своје пословање,
у првом полугодишту 2019. године на
тржиште Србије увео је потпуно нови
формат бензинских станица. На аутопуту Београд–Ниш у мају је отворена
нова бензинска станица „Гаспром”, прва у овом делу Европе, опремљена врхунском дигиталном технологијом. У
овом периоду забележен је раст малопродаје у Србији од пет процената у
односу на прво полугодиште 2018. године, док је промет у иноактивама повећан за девет одсто. У сегменту истраживања и производње пуштено је у
рад 20 бушотина и изведена су 654 километра квадратна 3D сеизмике на истражном простору Ада у Србији.
Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а, поводом објављивања резултата пословања истакао је да су

успешна реализација стратешких пројеката и наставак модернизације приоритети у овој години.
– На овај начин постављамо чврсте
темеље за даљи развој НИС-а у условима оштре конкуренције на регионалном тржишту. Истовремено ћемо
остати посвећени даљем унапређењу
финансијских резултата и побољшању оперативних показатеља у свим
сегментима бизниса. Поред тога, наши неопозиви приоритети остају и
безбедност на раду и унапређење заштите животне средине, као основе
одрживог развоја за НИС и наше бриге о људима и заједници у којој послујемо – рекао је Кирил Тјурдењев.

Изнад планираног
НИС је наставио и доследну дивидендну политику. Тако је Скупштина
акционара компаније усвојила одлуку да се на име дивиденде исплати 25
одсто прошлогодишње нето добити, а
акционарима ће бити укупно испла-

ћено 6,5 милијарди динара. Оно што
је уочљиво, јесте да су финансијски
резултати НИС-а под утицајем макроекономских фактора, нарочито негативних курсних разлика, као и веће
амортизације. Просечна цена нафте
типа „брент” у извештајном периоду
била је око 66 долара, што је шест одсто мање у односу на просечну цену
из првог полугодишта прошле године. Тако је у другом кварталу 2019.
године нето добит НИС-а износила
3,1 милијарду динара, што је 19 пута
више него у првом кварталу текуће
године. Укупна остварена нето добит
за првих шест месеци 2019. године
била је 3,2 милијарде динара.
Показатељ EBITDA (добит пре плаћања камата, пореза на добит и амортизације) износи 15,9 милијарди динара. Обавезе НИС групе по основу
пореза и других јавних прихода у првом полугодишту 2019. године износе 79,8 милијарди динара.
Када је реч о оперативним показатељима, укупна производња нафте и
гаса износи 641.000 условних тона,
што је резултат изнад планираног. У
Рафинерији нафте Панчево прерађено је укупно 1,2 милиона тона сирове
нафте и полупроизвода, док укупан
обим промета нафтних деривата у првом полугодишту износи 1,5 милиона тона. Истовремено су знатно побољшани резултати у области HSE-а
(Health, Safety, Environment), па је
тако индикатор повреда са изгубљеним данима умањен за 24 одсто у односу на прошлу годину.
НИС је наставио да доприноси развоју заједнице у којој послује, па је у
оквиру конкурса „Заједници заједно
2019” изабрано двадесет пројеката
подршке здравственим установама
широм Србије, чиме ће НИС у домаће здравство уложити 116,5 милиона
динара.

Недавно је завршен девети научно-едукативни камп „Михајло
Идворски Пупин” у Идвору. Талентована панчевачка деца, њих седамнаесторо, од 12. до 20. јула учила су и дружила се у овом својеврсном кампу, уз подршку два ментора и координатора. Тема овогодишњег дружења била је „Компјутерска симулација у физици коришћењем алата EJS”. Циљ је био да
се оствари синтеза компјутерске науке и физике и да се ученици науче
да сами праве симулације физичких појава. Полазници су савладали основе програмског језика „Јава”, као и алат , који је намењен за
лако креирање симулација у физици. Реч је о моделинг софтверу за
лако креирање физичких и математичких модела који се затим могу визуелно представити и кроз симулације дочарати физичке појаве.
Гостујући предавачи у кампу били су проф. др Милорад Кураица с
Физичког факултета Београдског
универзитета, који је говорио о добитницима Нобелове награде за физику 2018. године и o ултракратким
ласерским импулсима и ласерској
пинцети, као и проф. др Јован Мирић с Филозофског факултета БУ,
који је панчевачке ученике учио о
моралу и моралном мишљењу. Мр
Предраг Ђукић, потпредседник
„Менсе” Србије, одржао је предавање на тему „Занимања будућности”.
Полазници овог научно-едукативног кампа посетили су Институт за физику у Земуну.

ДАН ЕКОЛОШКОГ ДУГА

Живимо на кредиту
Свет ове године 29. јула улази у
еколошки дуг – од тог дана смо
потрошили више него што екосистеми планете Земље могу да обнове током годину дана. Дан еколошког дуга ове године обележава
се најраније откако се спроводе
мерења – наводе еколози и још једном упозоравају на важност очувања природне средине.
Према сазнањима Мреже за глобални отисак, човечанство је 29.
јула искористило годишње ресурсе природе. Реч је о резултатима
међународне истраживачке организације која је прва увела методу
израчунавања еколошког дуга, а
еколошки отисак подразумева људске потребе за свим природним ресурсима (вода, храна, ваздух, енергија и др.). Вредно је истаћи да је у
односу на прошлу годину дошло
до померања за три дана.
Дан еколошког дуга представља
датум када годишња потражња човечанства према природи премашује оно што Земља може да регенерише у тој години. Према истраживањима, људи тренутно користе
ресурсе 1,7 пута брже него што екосистеми могу да регенеришу, а трошкови овог глобалног еколошког
прекомерног трошења постају све
видљивији широм света (нестајање шума, прекомерне суше, оскудице воде, ерозије тла, губитак биолошке разноврсности итд.). Стручњаци тврде да би смањење количине хране која се баца за 50 одсто
могло да помери датум Дана еколошког дуга за једанаест дана, а
смањење емисија угљен-диоксида
за 50 одсто померило би овај датум за чак осамдесет девет дана.
Према најновијим подацима, еколошки отисак по становнику у САД
пао је за готово 20 процената у периоду од 2005. до 2013. године, од
када постоје последња доступна мерења. Када је о Европи реч, најдаље је отишла Република Ирска. Та
земља ЕУ постаће прва држава на
свету која ће распродати своје инвестиције у фосилну индустрију.
Будући да наше потребе све више превазилазе могућности планете да се регенерише, на шта додатно утичу последице климатских
промена, Дан еколошког дуга је
подсетник да је неопходно спровести хитне акције које појединци
и земље морају да предузму како
би заштитили шуме, океане, слатководне ресурсе, биљни и животињски свет.

6

ЗДРАВЉЕ
Х И Т НА ПО МО Ћ

Саобраћајне незгоде
самопоуздања плаћају свој данак на нашим путевима. Не
треба ипак занемарити категорију возача старијих од 56
година, која, с тридесет процената, доприноси најцрњој
статистици.
Када су у питању особе старије од 65 година, њихова угроженост је веома висока у све
три категорије учесника у саобраћају: возача, путника и пешака, а податак о 45 процената погинулих пешака старијих од 65 година довољно гоПише:
вори. Страдање деце у саобрадр Мирослав Тепшић
ћају најучесталије је у летњим
месецима, у поподневним и
Учесталост саобраћајних не- вечерњим сатима. Готово свазгода с фаталним последица- ки десети фатално страдали
ма или тешким траумама до- учесник у саобраћају је из кавољан је разлог за скретање тегорије бициклиста. Требало
пажње на овај озбиљан дру- би рећи да ова црна статистиштвени и здравствени про- ка није само последица бахаблем. Непрописна и непри- тости возача путничких возила. Све више се
лагођена брзипримећује непона и да ље су
штовање или
фак то ри ко ји
непознавање садоприносе саообраћајних пробраћајним неСта
ти
сти
ке
го
во
ре
писа од стране
зго да ма
са
возача двоточсмртним исхо- да учесталост
каша.
дом у више од саобраћајних
Податак о гопедесет процена та. Пе ша ци незгода с најтежим тово сваком десетом смртно
су и даље вео- последицама расте
ма угро же на у летњим месецима, страдалом учеснику саобраћакатегорија учесника у саобра- а посебно у данима ја под утицајем
алкохола остаћају, о чему го- викенда.
вили смо за
вори податак да
крај, што не знаје број погинулих пешака већи од броја по- чи да је овај проблем занемарљив. Напротив, много је већи
гинулих путника у возилу.
Статистике показују да уче- проценат алкохолисаних восталост саобраћајних незго- зача који угрожавају друге на
да с најтежим последицама нашим путевима. Ове статирасте у летњим месецима, а стичке податке навели смо с
посебно у данима викенда. јасном намером да скренемо
Веома важан податак је да је пажњу на најугроженије катевише од трећине погинулих горије учесника у саобраћају
возача у категорији од 19 до и могуће мере које би требало
35 година старости. Рекло би предузети како би та угрожесе да мањак искуства и вишак ност била најмања могућа.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Нега коже лети

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Знојење током лета може створити велике проблеме нашој
кожи, поготово на лицу, па је
током најтоплијег дела године потребно повести рачуна о
томе и придржавати се савета
козметичара и дерматолога.
При за че пље њу зној них
жлезда зној се и даље ствара
у секреторном делу жлезде и
пошто се не излучује на површину коже, због нагомилавања зноја, канал прска и зној
се излива у околину. Управо
присуство зноја надражује кожу, па се јавља запаљење под
називом miliaria cristallina
(ситни мехурићи испуњени
бистрим садржајем који се
углавном јављају на трупу и
лицу, поготово на челу).
Како би се све ово избегло,
потребно је да кожа дише и
да није претрпана синтетичком гардеробом, а на лицу не
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Кожан

сме да буде пуно тешке шминке. Зато је у овом периоду потребно одржавати личну хигијену чешће него зими, а за
ли це ко ри сти ти се ру ме и
емулзије ноћу, а преко дана
УВ креме. Ако не можете без
пудера, користите благе ББ
креме или пудер у праху који
ћете овлаш распршити по лицу четком или пуф-сунђером.
Да вам се лице не би пресијавало од топлоте у току дана док сте на послу или било
где где не можете да се умијете и обновите шминку, потребно је да прислоните папирну марамицу на лице како би упила зној и потом благо прснете термалну воду (у
апотекама можете наћи мала

КОЈА СУ МЕДИЦИНСКА СТАЊА УРГЕНТНА
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Има, нажалост, момената у
животу када нам се здравље
из чиста мира закомпликује,
а тегобе, попут стезања у грудима, гушења, несвестице или
несносне главобоље, постану
такве да се већ хватамо за
телефон питајући се да ли би
тре ба ло окре ну ти до бро
познати број 194. Код здравих људи таква су стања врло
рет ка, али хро нич ни бо ле сници се с њима срећу толико често да лекари из Службе хитне помоћи већ напамет знају и њихову адресу и
распоред просторија у њиховој кући.
Ипак, сви знамо да се чињеница да нам је Хитна помоћ доступна 24 сата неретко
злоупотребљава, па појединци, на пример, траже помоћ
лекара после истека радног
времена амбуланте којој припадају иако им здравствено
стање није алармантно. С друге стране, постоје и људи који, верујући да постоје хитнији случајеви од њиховог, не
затраже помоћ чак ни онда
када им је она очигледно преко потребна.
Недоумице око тога шта се сматра ургентним стањем, а шта
не, разрешио је др Мирослав
Тепшић, лекар из Службе хитне помоћи у Панчеву.

За Хитну НИСУ:
прехлада или грип,
гушобоља, бол у уху,
повишена телесна
температура која се
смирује уз помоћ
уобичајених лекова,
зубобоља, мање
посекотине,
огуљотине или
одеротине, истегнућа
мишића и опекотине
од сунца.
– Ургентно медицинско стање је било које здравствено
стање које може да проузрокује смрт или трајно оштећење уколико се не третира у
што краћем периоду. Ево неких примера ургентних стања. На пример, осећај бола у
грудима праћен презнојавањем, мучнином, повраћањем,
недостатком ваздуха, вртоглавицом и осећајем да срце удара неправилно или веома брзо. Бол се неретко шири у руку или врат. Ургентни су и гушење, јако крварење које не
стаје након петнаест минута
притиска на рану, краткотрајни губитак свести, прелом или
ишчашење кости, гутање отрова, опекотине праћене оштећењем веће површине коже,
изненадна немогућност кретања, говора, или покретања
де ла те ла, кра так дах или

ВИ СОК ПРИ ТИ САК
(НИ)ЈЕ ЗА ХИТ НУ
паковања термалне воде погодне за свакодневно ношење). Овај поступак ће вас освежити и, поред лепог лица, даће вам и више снаге за наставак започетог посла.
Креме за лице које пријају
кожи на високим температурама, поред поменутих серума и емулзија, јесу и хидрогелови (провидне геласте креме), који су све више у употреби, и хидратантне благе
креме. Чишћење лица је од
изузетног значаја јер се на тај
начин спречава затварање пора и претерано лучење зноја.

Петак, 2. август 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

Висок крвни притисак по
правилу може да се реши
уз консултацију телефоном
– тврди Тепшић.
Он објашњава да сама
висока вредност крвног
притиска није ургентно
стање уколико протиче без
неких упозоравајућих симптома као што су: интензивна главобоља, недостатак
ваздуха, бол у грудима, крварење из носа, те изражена анксиозност.

Они решавају стања која могу изазвати смрт или трајно оштећење
отежа но ди са ње... – на во ди
Тепшић.

Шта је за изабраног лекара
Овај доктор навео је и примере
стања која нису ургентна. То су:
прехлада или грип, гушобоља,
бол у уху, повишена телесна
температура која се смирује уз
помоћ уобичајених лекова, зубобоља, мање посекотине, огуљотине или одеротине, истегнућа мишића, опекотине од сунца. Ова стања, каже Тепшић,
треба третирати уз консултацију са изабраним лекаром.
– Требало би скренути пажњу на то да је бол у леђима
веома ретко ургентно стање,
поготово уколико пацијент одраније има проблем с кичмом.

указују следећи симптоми: слабост или утрнулост једне стране тела или екстремитета, губитак вида на једном или оба
ока, вртоглавица, конфузија или
нагла промена стања свести,
поремећај говора, јака главобоља, губитак свести, епилептични напад. На поремећену
функцију срца може да указује
веома јак бол или стезање у
грудима, али симптоми могу
да буду и у виду поремећене
пробаве или стомачног бола, а
понекад се уопште не осети бол.
Тада треба обратити пажњу на
осећај недостатка ваздуха и малаксалост. На поремећену функцију дисања указују недостатак
ваздуха који се појави изненада и без ви дљи вог раз ло га,

ФО ТО-РО БОТ БАХАТОГ ПАЦИЈЕНТА
Доктор Тепшић каже да је једно недавно спроведено турско
истраживање о пацијентима који позивају Хитну помоћ веома слично ситуацији код нас.
– Резултати кажу да су најчешћи пацијенти који долазе у
Хитну помоћ а немају ургентно стање средње животне доби
и без хроничне болести. Они као разлог за посету ургентној
служби у највећем броју случајева наводе то да не желе да
чекају на преглед, да им је хитна помоћ много приступачнија и погоднија, да немају искуства с другим видовима
пружања медицинских услуга, да су им сложеније дијагностичке процедуре приступачне у року од 24 часа, да због
обавеза на послу нису у могућности да оду код изабраног
лекара, да они мисле да је њихово стање ургентно, наводе
проблем са заказивањем прегледа и то што немају здравствено осигурање. Све ове „разлоге” користе и наши пацијенти – каже доктор.
Уобичајени лекови за болове,
мировање, али с повременим
лаганим кретањем, допринеће
постепеном губитку симптома.
Такође, реакције на кожи после убода најчешће су уобичајене локалне реакције на кожи
и немају везе са алергијом. Оток
меких делова коже лица сам
по себи није ургентно стање из
разлога што ти делови коже
лако отичу после убода. Проблем настаје ако дође до убода
на језику или на врату у непосредној близини душника, што
може проузроковати опструкцију дисајног пута. Исто тако,
ургентно стање је анафилактичка реакција с падом крвног
притиска, променама на кожи
и гушењем. За санирање локалне реакције довољна је хладна облога и евентуално антихистаминска крема – напомиње наш саговорник.

Органи који живот значе
Ипак, кључно питање које се
намеће јесте како препознати
ургентно медицинско стање.
– Најмање ћемо погрешити
уколико обратимо пажњу на
функцију органа и органских
система од којих зависе животне функције – мозга, срца, плућа и циркулаторног система.
На поремећену функцију мозга

ПРЕПОРУКА
АСТМАТИЧАРИМА
Према речима доктора
Тепшића, астма захтева ургентни третман у овим ситуацијама: отежан говор и
кретање, без побољшања
симптома после узимања
лекова који се инхалирају,
поплавеле усне и прсти,
исцрпљеност и конфузија,
увлачење међуребарних
простора при дисању, поготово код деце, губитак
свести.
интензивно гушење. Поремећено дисање могу проузроковати
срчани удар, пнеумонија, емфизем плућа, астма, пнеумоторакс, алергијска реакција –
каже овај лекар.
Крварење, истиче Тепшић,
не мора бити озбиљно стање
уколико је оно мањег интензитета и престаје на притисак и
подизање екстремитета.
– С друге стране, веома је
опасно обилно крварење, као
и оно артеријско које може довести до брзог искрварења. Тада је веома важно предузети
мере прве помоћи притиском
на одређене делове екстремитета како би се зауставило крварење. Уколико сте у недоумици да ли је нешто ургентно
стање, свакако позовите Хитну помоћ – саветује доктор
Тепшић.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Куглице од цвекле
за мршављење
Ако бацате остатке цвекле
након цеђења сокова, од данас то сигурно више нећете радити. Ево како можете да их
искористите за припрему природног лека за смањење апетита и мршављење.
Килограм добро опране
свеже цвекле исцедите у соковнику, а од остатака цвекле одмах направите куглице величине таблете и ставите их у замрзивач. Немојте одједном да цедите већу количину цвекле, јер су свежије куглице биолошки активније.
Кад држите дијету, понекад је најтеже пребродити кризне тренутке, на пример увече, када осетите глад, а не би требало ништа да једете. Тада гутајте ове куглице, без жвакања. После њих немојте ништа јести нити пити. Такође, по две кашике куглица узмите и пре
сваког оброка.
Куглице од исцеђене цвекле ће вам знатно умањити апетит и
смањити тежину, јер на природан начин детаљно чисте ваш организам. Овај третман, познат под називом „Методика ситог гладовања”, препоручује украјински народни исцелитељ, академик Балотов.
Куглице су посебно корисне за особе с високим крвним притиском,
јер доприносе његовом снижавању.
Ево још једног једноставног напитка за регулисање апетита. У чашу воде сипајте кашичицу меда и исцедите кришку лимуна. Све добро промешајте и попијте лагано, у малим гутљајима. Овај здрави
коктел учиниће да одложите свој следећи оброк за цео сат.

Мултијазичен додаток во неделникот / Мултијезички додатак у недељнику

на македонски јазик / на македонском језику
ВО ПАНЧЕВО, ВО ПЕТОК, 2 АВГУСТ 2019 / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 2. АВГУСТА 2019.

Летна школа
во Охрид
» страница II

Четири децении
прва труба во
Филхармонија
» страница VII

ПАТ ДА СЕ НАУЧИ И СОЧУВА МАЈЧИНИОТ ЈАЗИК

СТАВОТ НА СЕМЕЈСТВОТО ПРЕСУДЕН
Не е мал бројот на
Панчевци кои се служат
со неколку јазици во
секојдневната
комуникација.
Тоа на никој не му пречи,
напротив, луѓето подобро
се разбираат.
Мајчиниот јазик и јазикот
на мнозинскиот народ
треба да се учи од мали
нозе
Во Панчево со децении, дури и со
векови сложно живеат припадниците на 26 малцински заедници и
етнички групи. Зедничка цел е да
живееме едни со други, а не едни
покрај други, подобро да се запознаеме и да ги чуваме своите особености. Како во Војводина, исто така
и во Панчево, голем број на жители
се служат со неколку јазици во секојдневната комуникација, не само
затоа што потекнуваат од мешовити бракови. Очигледно, сериозно е
сфатена крилатицата – „Колку јазици зборуваш, толку вредиш“.
Тешко може да се добие одговор
на прашањето колку и на кој начин
младите генерации го учат мајчиниот јазик, посебно кога се работи
за мешовити бракови. Луѓето кои се
соочуваат со ваква проблематика
велат дека тоа првенствено зависи
од родителите, семејството и самата
средина. Тоа го потврдија и нашите
соговорници.
– Што се однесува до мајчиниот –
македонски јазик, доселениците
дојдени од Македонија пред повеќе
од седумдесет години, посебно во
Јабука, Качарево, Пландиште и други релативно компактни заедници,
го чуваат родниот говор. Многумина од нив успеале да ги заинтересираат и децата да го научат мајчиниот
јазик. Татко ми е колонистичко дете
родено во Јабука. Моите родители и

ден денеска комуницираат на македонски јазик. Помладите генерции од
поширокото семејство не би можеле
посебно да се пофалат дека добро го
совладале јазикот. Како и на многумина млади Македонци нивниот прв
јазик во Република Србија, денес е
српскиот јазик, вели Наташа Јаќимовиќ, професорка по математика.
Одговорноста е на постарите, но и
на младите, до току повеќе што е
всадено и мислењето дека изучувањето на македонскиот јазик ќе биде
на штета на јазикот на мнозинското
население и дека децата ќе наидат на
почетни потешкотии кога ќе појдат
на училиште. Некои пак наоѓаат оправдување дека го разбират јазикот
и без да го учат. Кога ќе се најдат со
роднини од старите огништа се трудат, како така, нешто да начат. Не е
сеедно да ли ќе се разбереш со соговорникот, или само во извесна мерка
ќе го знаеш јазикот на кој зборува.
Добар пат како да се научи и сочува мајчиниот јазик е примерот на
Валентин Мик, долгогодишен новинар на весникот на романски
јазик „Либетатеа” и неговата сопруга Камелиа.

– Мајчиниот јазик не е надвор од
животот. На својствен начин тој го
карактеризира идентитетот. Кај мене
и сопругата не постоеше дилема.
Двете ќерки од мали нозе ги учевме
да зборуваат мајчин јазик, во нашиот
случај – романски, а воедно и српски.
Мнозинскиот јазик ќерките го совладаа во градинка и на училиште. Не
размислувавме за некакви потешкотии, дека децата ќе бидат во нерамноправна положба со своите врсници кога ќе тргнат на училиште. Многумина бараат оправдување и во тоа.
И мајчиниот и јазикот на мнозинскиот народ, децата треба да го учат
од најраното детство. Во тој случај
нема да бидат во состојба да не го
познават во доволна мерка и едниот
и другиот јазик. Тоа им дава некоја
друга димензија на животот, културно надградување и чување на свиоте
особености, вели Валентин Мик.
Покрај семејната подршка која во
доволна мерка би придонела да се
сочува мајчиниот јазик, придонес на
ова поле дава и изучување на јазикот со елементи на национална култура во основните училишта каде
што живеат одреден број припадни-

ци на некои малцинства. Ваква
можност на децата од македонско
потекло им се пружа во Јабука, Качарево, Пландиште, Гудурица, и уште неколку места во Србија.
Од голема помош за учење на
јазици, како што почесто истакнуваат Словаците и Унгарците, можат
да бидат аматерски театри, програми на повеќе јазици, како и ангажирање во пеачки и фолклорни групи.
Во организација на Еврорегионалниот центар за развој на општеството во мултиетничка средина
„Ин медиас рес” до 2015 година се
организирани курсеви на српски,
романски, бугарски, палченски, кинески, влашки и ромски јазик. Актуелни се и курсеви организирани во
Глогоњ за млади луѓе кои сакаа да
учат романски. Добра можност за
подобро совладување на унгарскиот
јазик е и неодамнешното отварање
на Етно – куќа на буковински Секељ-Унгарци, кои во Панчево живеат од 1883 година, кои со својата
традиција и фолклорот го збогатија
културното милје на повеќе нацоналното Панчево.
В. Митковска

Јабука ја познава
како свој џеп
» страница VII

Креативна работа
ја исполнува
» страница VIII
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ЦЕНТРАЛНА ПРОСЛАВА НА ИЛИНДЕН ВО ЈАБУКА

ЗА ДЕЦА ПОТОМЦИ НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА

СЕЛСКА СЛАВА СВЕТИ ИЛИЈА

ЛЕТНА ШКОЛА ВО ОХРИД

Манифестација
„Гравче – тавче“
дел од програмата
Домаќинот на централната
прослава по повод значајниот ден за сите Македонци кои го прославуват
својот најголем национален
празник Илиден, е здружението „Илинден“ од Јабука.
Денес во оваа село ќе биде
одржана свечена академија
на Националниот совет на
македонската национална
заедница во Србија. Вообичаено, ќе бидат положени
венци на бистата на Гоце
Делчев во дворот на училиштето во Јабука, што го
носи името на овој голем
национален херој.

ќе се подготвува на отворен
простор во центарот на селото. Во текот на денот повеќе здруженија ќе се претстават со етно - храна и
домашни ракотворби. Традиционално, организирана
е Меѓународна детска ликовна колонија. Триесетина
млади сликари ги прикажаа
своите дела во просториите
на Домот на културата.
Според зборовите на
Благоја Соколовски, претседателот на здружението
„Илинден“, во вечерните
часови, во центарот на селото, ќе биде приредена
културно – уметничка програма. Гостите и домаќините со староградски песни ќе
ги забавува прославениот
дует Селимова – Желчевс-

И во кампот за
спортисти во Сруга
ќе предстојуваат деца
на иселеници

Јабучани на 2 август ја
слават и селската слава
Свети Илија. Одбележувањето на славата ќе започне
со сечење на славски колач
во просториите на Месната
заедница.
Домаќиините
очекуваат гости од Панчево, збратимените места
Парменац и Македонски
Брод и од други села и градови. Составен дел на славата ќе биде традиционалната манифестација „Гравче – тавче“. Вкусното гравче

ки. Ќе настапат и неколку
фолклорни групи, меѓу кои
и подмладокот на КУД „Васил Хаџиманов“ од Јабука.
Планирани се и натпревари во гаѓање на глинени гулаби, во мал фудбал,
„Фијакеријада“...
Како и во изминатите години Илинден ќе го слават
повеќе македонски здруженија во Србија, почнувајки
од Врање, па се до Качарево, Вршац, Пландише и Гудурица.

Во организација на Министерството за дијаспора од Република Северна Македонија и
Агенцијата за иселеништво, на
20 јули во Охрид свечено е
отворена седмодневната Летна
школа по мајчин јазик, наменета за деца потомци на иселениците од Македонија. Во текот на јули во Охрид се организирани два кампа, – во организација на министерствата
за надворешни работи и дијаспора на Република Северна
Македонија и Агенцијата за
иселеништво. Целта е изучување на мајчиниот јазик, другарување и одмор. Летниот распуст во Охрид го поминаа повеќе од сто потомци на иселеници. За хотелско сместување
се погрижија домаќините, а
превозот до Охрид го финансираа родителите.

Во работата на годинешниот осми летен камп „Ја сакам
Македонија“, учествуваа шеснаесет ученика, кои во осумгодишни училишта во Србија
учат македонски јазик со елементи на нацонална култура.
Меѓу нив беа деца од Гудурица, Хајдучица, Пландиште,
Качарево... Со нив кампуваа
млади од далечна Австралија,
Чешка, Италија и некогашна
Југославија.
Агенцијата за иселеништво
од 20 до 26 јули во Охрид
угости 49 деца на иселеници
од Данска, Србија, Австрија,
Шведска, Германија, Турска и
Хрватска. Во прекрасниот
Охрид, бисерот на Македонија, уживаа петнаесет деца
од Смедеревска Паланка, Нови Сад, Краљево, Горњи Милановац, Ниш, Врање и Владичин Хан. Овој камп беше
наменет за ученици на возраст од дванаесет до шеснаесет години, без претходна
селекција.

Летната школа ја посетија
министерот за дијаспора Едмонд Адеми и директорот на
Агенцијата за иселеништво
Никола Шалваринов. На гостите од дијаспора им посакаа
добредојде и им дадоа подароци. Министерот Адеми
изрази благодарност за интересот да се посетува наставата по мајчин јазик и нагласи
дека ваквите проекти треба
да продолжат и во иднина,
бидејки се мост помеѓу Македонија и иселеништвото. Директорот на Агенцијата за
иселеништво зборуваше за
унапредувањето на врските
со иселеништво, информирање и културен развој на иселеништвото и доближување
до матичната земја.
Како учесничка на Форумот на наставници по македонски јазик во иселеништво,
на свеченото отварање на
Летната школа присуствуваше Лилјана Лазареска, професорка по македонски јазик
и новинарка од Панчево.

– Пријатно сум изненадена
од начинот на организираноста на Летната школа. За полесно да се работи со учесниците, според степенот на
знаењето на јазикот децата
беа поделени во групи. Во
нивна чест извонредна приредба им приредија ученици
од ОУ „Тефејуз“ од Скопје и
ОХО Продукција 5+ Петко.
Покрај едукативни часови,
организирани се спортски активности, забава и се разбира, капење во езеро или базен, рече Лазареска.
Агенцијата за иселеништво ќе организира и камп за
спорт и дружење, помеѓу
спортисти од Струга и деца
на иселеници од Македонија.
Гостувањето во Струга ќе започне на пети август. И за
нив превозот до Струга ќе
биде во организација на родителите. За престој и хотелско сместување ќе се погрижи Агенцијата за иселеништво на Република Северна Македонија.

ФЕСТИВАЛ НА ПОЕЗИЈА И КРАТКА ПРИКАЗНА

ПАТОКАЗ ЗА ВЛЕЗ ВО ДОБРО ДРУШТВО

ФИНАНСИСКА ПОМОШ ЗА ПРОЕКТИ

ДЕНЕС, УТРЕ И КАКО ПОНАТАМУ
Здруженијата ќе
добијат од 1000
до 1500 евра
Министерството за надворешни работи на Република
Северна Македонија, ќе
одобри средстава за реализација на осум проекти,
предложени од здруженија
на Македонци од Република
Србија. Средства во износ
од 1000 до 1500 евра по проект се наменети за зачувување на наследство и традиција, да се согледа состојбата за зачувување на јазикот,
соработка, гостувања, информирање, тркалезни маси, купување на носии...
Носителите на проектите
потпишаа спогодба во Македонската амбасада во Белград и се обврзаа планираните активности да ги исполнат
во предвидениот рок. Проекти се одобрени на следните
здружанија: „Гоце Делчев“ од
Врање, за емисија „Инфо
Мак“, „Вардар“ од Ниш, за
квиз натпревар „Колку ја
познавам Македонија“, „Даме
Груев“, од Горњи Милановац
за тркалезна маса на тема
„Македонците во Србија, денес и утре – како понатаму“.
Финасиската помош е предвидена и за „Македониум“ од
Белград за манифестација
„Денови на македонска култура“,
за
здружението
„Илинден“ од Јабука, за организирање на централна прослава на 2 август, најголемиот
национален празник на Ма-

кедонците– Илинден. Проект е одобрен и на пеачката
група „Тоше Проески“ од Качарево, а наменет е за снимање компакт – диск.
Македонскиот културен
центар „Блаже Конески“ од
Панчево и понатаму ќе работи на изнаоѓање нови решенија за зачувување на
мајчиниот јазик – македонскиот, како во Панчево, така
и пошироко. Драган Младеновски од Вршац, со финансиска помош од Македонија,
ќе активира веб страна, за
да пласира што повеќе информации за активностите
на македонската малцинска
заедница во Србија.
Прифатени се и проекти
на здруженија „Македонски
бисери” од Пландиште, „Кирил и Методиј“ од Нови Сад
и „Јабука “од Јабука, како и
на Форумот на млади. „Македонски бисери“ со реализација на понудениот проект, конечно би обезбедиле
носии за фолклористите од
Пландиште. Новосаѓани ќе
подготват програма по повод 8 септември, Денот на
независноста на Македонија.
Пеачката група на здружението „Јабука” од Јабука, веќе се подготвува во најмалку
три града во Македонија да
приреди концерти. Во одбраната екипа за финансиска
подршка е и Форумот на
млади. За овие четири проекта финансиска помош се
очекува од Министерство за
дијаспора на Република Северна Македонија.

Во 42 издаие на зборникот
„Ракописи“ застапен е 61 автор. На конкурсот пристигнаа 1080 крaтки песни и приказни. Во работата на дводневниот фестивал на поезија
и кратка приказна учествуваше Дамијан Каранфилов од
Скопје

„Ракописи 42“ Мали прелудиуми. Тоа е збир на четири
парчиња (како што вели авторот), кои се одвиваат во
еден ден. Темата е од секојдневниот живот. Песната
е објавена и на српски јазик.

Годинешното издание на „Ракописи 42“, промовирано во
втората половина на мај во
салата „Аполо“ во Панчево,
повторно ги отвори вратите
на младите таленти од просторот на некогашна Југославија. Во најновите „Ракописи“ застапен е 61 автор, од
који четворица од Република
Северна Македонија. Од триесет творби пристигнати и
напишани на македонски
јазик во зборникот се објавени песни на Биљана Т. Димко
од Битола, Стефан Марковски од Гевгелија и на Моника
Стојановска и Дамијан Каранфилов од Скопје.
Членовите на жирито и овој
пат имаа тешка задача за да
направат најдобар избор, бидејки на конкурсот пристигнаа 360 мејлови со по три песни или приказни. Младите
писатели од Србија имаа шанса да се сретнат со своите
врсници
од
Словенија,
Хрватска, Босна и Херцеговина, Македонија и Црна Гора.
Да се запознат со културното
наследство на Панчево, да разменат корисни информации и
да разговарат за книжевноста.
– Знам дека сме популарни
во Македонија и секоја година имаме добар одзив. Задачата која ни е доверена навис-

Каранфилов верува дека со
ваков ентузијазам Панчевци
ќе го дочекат и јубилејното
педесето изданије на „Ракописи“.Додаде:
– И во наредните години ќе
учествувам на конкурсот. До
колку имам можност повторно би дошол во Панчево да се
дружам со овие прекрасни
луѓе, затоа што навистина е
задоволство да се биде тука
со млади автори и организаторите на самиот фестивал. И
овој фестивал го дефинира
Панчево како град на култура. Бројни ентузијасти веќе
изнедриле неколку книжевни
генерации. Задоволството е
двосмерно. Пратив три песни, но една е објавена. Како
учесник на фестивалот сфатив дека она што го доживеав
јас, треба да го доживеат и
други млади луѓе. Во пријатна
и опуштена атмосфера неможеш да не запееш.
Јасмина Топиќ и овој пат не
пропушти прилика да каже
дека зборникот „Ракописи“ и
понатаму е пасош со кој се поминуваат невидливите граници кои не спојуваат во поставување на прашања и барање
одговори, секако во испишаните редови, а и меѓу редовите, на кој и да се јазик напишани песните или приказните.

Им посакува јубилејно
издание

Каранфилов одговара на прашања
тина е тешка. Се трудиме никој да не биде оштетен, но во
прашање се нијанси. Направивме најдобар можен избор.
Оваа наша манифестација е
своевиден пасош за влез во
добро друштво. Не радува
сознанието дека многумина
кои ги направиле првите чекори во зборникот имаат издадено и по неколку книги,
рече Јасмина Топиќ, главен
уредник на зборникот.
Се враќам со нови
искуства

Во работата на дводневниот
фестивал на песна и кратка
приказна учествуваше и Дамијан Каранфилов, оперски
пејач, а воедно и млад писател
од Скопје.
– Дипломирав на Музичката академија во Скопје. Уметноста некако преовладува. И
пишувањето е дел од мене.

Круна на сето тоа е мојата
прва книга „Издишување“,
излезена од печат пред моето
доаѓање во Панчево. Мотив
да творам и понатаму ми дава
и сето она што го доживеав
на поетските вечери. Ова беше еден нов чекор на охрабрување, ветер во грб. Значи,
она што го пишувам некој го
препознал и го вреднува. Тоа
е добро за еден млад автор,
ми се чини. Дома се враќам
со нови искуства и нови
пријателства. Средбите наменети за млади писатели од 15
до 30 години навистина се извонредни. За домаќините
имам само пофални зборови.
Непосредноста и љубезноста
пленеше во секој момент, нагласи Каранфилов.
На завршната поетска вечер оперскиот пеач од Скопје
ја рецитираше на македонски
јазик објавената песна во

Мултијезички додатак у недељнику / Мултијазичен додаток во неделникот

на македонском језику / на македонски јазик
У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 2. АВГУСТА 2019. / ВО ПАНЧЕВО, ВО ПЕТОК, 2 АВГУСТ 2019

Летња школа
у Охриду
» страна IV

ПУТ ДА СЕ НАУЧИ И САЧУВА МАТЕРЊИ ЈЕЗИК

СТАВ ПОРОДИЦЕ ПРЕСУДАН

Четири деценије
прва труба у
филхармонији
» страна V

Немали број Панчеваца
користи неколико језика
у свакодневној
комуникацији
То никоме не смета,
напротив, људи се
боље разумеју
Матерњи језик и језик
већинског народа треба
да се уче од малих ногу
У Панчеву деценијама, чак и вековима, сложно живе припадници 26 мањинских заједница и етничких група. Заједнички циљ је да живимо
једни с другима, а не једни поред других, да се боље упознамо и да чувамо
своје особености. Како у Војводини,
тако и у Панчеву, велики број житеља се служи с неколико језика у свакодневној комуникацији, и то не само зато што потичу из мешовитих
бракова. Очигледно, озбиљно је схваћена крилатица: „Колико језика говориш, толико вредиш”.
Тешко може да се добије одговор
на питање колико и на који начин
младе генерације уче матерњи језик,
посебно када је реч о мешовитим браковима. Људи који се суочавају са
овом проблематиком кажу да то првенствено зависи од родитеља, породице и саме средине. То су потврдили и наши саговорници.
– У односу на матерњи – македонски језик, досељеници који су из Македоније дошли пре више од седамдесет година, посебно из Јабуке,
Качарева, Пландишта и других, релативно компактних заједница, чувају језик порекла. Већина њих је успела да заинтересује и децу да науче
матерњи језик. Мој отац је колонистичко дете рођено у Јабуци. Моји
родитељи и дан-данас комуницирају
на македонском језику. Млађе генерације из шире породице не би могле да се похвале да су добро савла-

Јабуку познаје
као свој џеп
» страна V
дале језик. Као и већини младих Македонаца, први језик који науче данас у Републици Србији је српски –
каже Наташа Јаћимовић, професорка математике.
Одговорност је на старијима, али и
на младима, утолико пре што је уврежено мишљење да ће учење македонског језика бити науштрб језика већинског становништва и да ће деца
наићи на почетне тешкоће када крену
у школу. Неки пак налазе оправдање
да језик разумеју и без учења. Када се
нађу с родбином са старих огњишта,
труде се, како-тако, да нешто науче.
Није свеједно да ли ће се неко разумети са саговорником или ће само у извесној мери знати језик којим говори.
Добар пут учења и очувања матерњег језика је пример Валентина Мика, дугогодишњег новинара листа на
румунском језику „Либертатеа”, и његове супруге Камелије.
– Матерњи језик није ван живота.
На својствен начин, он карактерише
идентитет. Код мене и супруге није

било дилеме. Две кћерке смо од малих ногу учили да говоре матерњи језик, у нашем случају – румунски, а
уједно и српски. Језик већине кћерке
су савладале у вртићу и школи. Нисмо размишљали о евентуалним тешкоћама да ће деца бити у неравноправном положају у односу на
вршњаке када крену у школу. Много
њих тражи оправдање и у томе. И матерњи и језик већине деца треба да
уче од најранијег детињства. У том
случају неће бити у ситуацији да не
познају у довољној мери и један и други језик. То им даје неку другу димензију у животу, културно прожимање и чување својих особености –
каже Валентин Мик.
Поред породичне подршке која би
у довољној мери допринела да се сачува матерњи језик, допринос овом
пољу даје и изучавање језика са елементима националне културе у основним школама у којима живи одређени број припадника неких мањина.
Оваква могућност пружена је деци

македонског порекла у Јабуци, Качареву, Пландишту, Гудурици и у још
неколико места у Србији.
Од велике помоћи у учењу језика,
као што често истичу Словаци и Мађари, могу бити и аматерска позоришта, програми на више језика, као и
ангажовање у певачким и фолклорним групама.
У организацији Еврорегионалног
центра за развој друштва у мултиетничкој средини „Ин медијас рес”, до
2015. године организовани су курсеви српског, румунског, палћенског,
кинеског, цинцарског и ромског језика. Актуелни су и курсеви организовани у Глогоњу за младе људе који
желе да уче румунски. Добра могућност за боље савладавање мађарског
језика је и недавно отварање Етно-куће буковинских Секељ-Мађара, који
у Панчеву живе од 1883. године, а који су својом традицијом и фолклором
обогатили културни миље вишенационалног Панчева.
В. Митковска
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ЦЕНТРАЛНА ПРОСЛАВА ИЛИНДЕНА У ЈАБУЦИ

ЗА ДЕЦУ ПОТОМАКА ИСЕЉЕНИКА ИЗ МАКЕДОНИЈЕ

СЕОСКА СЛАВА СВЕТИ ИЛИЈА

ЛЕТЊА ШКОЛА У ОХРИДУ

Манифестација
„Гравче-тавче” део
програма
Домаћин централне прославе поводом значајног дана за
све Македонце који прослављају свој највећи национални празник Илинден биће
удружење „Илинден” из Јабуке. У том селу, 2. августа, биће одржана свечана академија
Националног
савета
македонске
националне
заједнице у Србији. Уобичајено, биће положени венци на
бисту Гоце Делчева у дворишту школе у Јабуци, која носи
име тог националног хероја.
Јабучани 2. августа славе
сеоску славу Свети Илија.
Обележавање славе почиње
сечењем славског колача у
просторијама Месне заједнице. Домаћини очекују госте
из Панчева, збратимљених

отвореном простору у центру
села. У току дана више удружења представиће се етнохраном и домаћим рукотворинама.
Традиционално,
организована је Међународна дечја ликовна колонија.
Тридесетак младих приказало је већ своје радове у просторијама Дома културе.
Према речима Благоја Соколовског,
председника
удружења „Илинден”, у вечерњим сатима у центру села биће уприличен културно-уметнички
програм.
Госте и домаћине ће староградским песмама забављати прослављени дует Селимова–Желчевски. Наступиће
и неколико фолклорних група, међу којима и подмладак
КУД-а „Васил Хаџиманов” из
Јабуке. Планирана су и такмичења у гађању глинених
голубова, малом фудбалу,
„Фијакеријада”...

И у кампу за
спортисте у Струги
боравиће деца
исељеника

места Парменац и Македонски Брод и других села и градова. Саставни део славе је
традиционална манифестација „Гравче-тавче”. Укусни
пасуљ припремаће се на

Као и претходних година,
Илиндан ће славити више
македонских удружења у Србији, почев од Врања, па све
до Качарева, Вршца, Пландишта и Гудурице.

У организацији Министарства
за дијаспору и Агенције за
исељеништвo Републике Северне Македоније, 20. јула у
Охриду је свечано отворена
седмодневна Летња школа матерњег језика, намењена деци
потомака исељеника из дијаспоре. Током јула у Охриду су
организована два кампа – у организацији
министарстава
спољних послова и дијаспоре
Републике Северне Македоније и Агенције за исељеништво.
Циљ је изучавање матерњег језика, дружење и одмор. Летњи
распуст у Охриду је провело
више од сто потомака исељеника. Хотелски смештај су
обезбедили домаћини, а превоз до Охрида финансирали су
родитељи.

У раду овогодишњег, осмог
летњег кампа „Волим Македонију” учествовало је шеснаесторо деце из Србије ко ја у
осмогодишњим школама у Србији уче македонски језик са
елементима националне културе. Међу њима су била деца
из Гудурице, Хајдучице, Пландишта, Качарева... С њима су
кам пова ли млади из далеке
Аустралије, Чешке, Италије и
некадашње Југославије.
Агенција за исељеништво од
20. до 26. јула угостила је четрдесет деветоро деце исељеника из Србије, Аустрије,
Шведске, Немачке, Турске и
Хрватске. У прекрасном Охриду, бисеру Македоније, уживало је и петнаесторо деце из
Смедеревске Паланке, Новог
Сада, Краљева, Горњег Милановца, Врања и Владичиног Хана. Овај камп је био намењен
ученицима од дванаест до шеснаест година, без претходне
селекције.

Лет њу шко лу су по се ти ли
Едмонд Адеми, министар дијаспоре, и Никола Шалваринов, директор Агенције за исеље ни штво.
Го сти ма
из
дијаспоре пожелели су добродошлицу и уручили поклоне.
Ми ни стар Аде ми је из ра зио
захвалност због интересовања
де це да по ха ђа ју на ста ву на
матерњем језику и нагласио
да овакве пројекте треба реализовати и убудуће, јер су они
мостови између Македоније и
зе мље исе ље ни штва. Ди рек тор Агенције за исељеништво
говорио је о унапређењу веза
са исељеницима, информисању, културном развоју исељеника и приближавању матичној земљи.
Као учесница Фо рума наставника македонског језика
исељеништва, свечаном отварању летњег кампа присуствовала је и Лилјана Лазареска,
професорка македонског језика и новинарка из Панчева.

– Пријатно сам изненађена на чи ном ор га ни зо ва ња
Летње школе. Да би се лакше
радило са ученицима, према
степену знања језика, деца су
подељена по групама. У њихову част изванредни програм
приредили су ученици осмогодишње школе „Тефејуз” из
Скопља и ОХО „Пројекција 5+
Пет ко”. По ред еду ка тив них
ча со ва, ор га ни зо ва не су и
спортске активности и журке,
као и купање у језеру или на
ба зе ну – ре кла је Лил ја на
Лазареска.
Аген ци ја за исе ље ни штво
организује и камп за спорт и
дружење за спортисте из Струге и децу исељеника из Македоније. Гостовање у Струги започеће 5. августа. И за њих су
превоз до Струге организовали ро ди те љи. За њи хов бо равак и хо тел ски сме штај
постараће се Агенција за исељеништво Републике Северне
Македоније.

ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЗА ПРОЈЕКТЕ
ФЕСТИВАЛ ПОЕЗИЈЕ И КРАТКЕ ПРИЧЕ

ДАНАС, СУТРА И КАКО ДАЉЕ
Удружења ће
добити од 1.000
до 1.500 евра
Министарство спољних послова Републике Северне
Македоније одобрило је
средства за реализацију осам
пројеката које су предложила удружења Македонаца из
Републике Србије. Средства
у износу од 1.000 до 1.500
евра по пројекту намењена су
за очување наследства и традиције, сагледавање ситуације у очувању језика, сарадњу,
гостовања, информисање,
округле столове, куповину
ношњи...
Носиоци пројеката потписали су уговор у македонској
амбасади у Београду и обавезали се да планиране активности остваре у предвиђеном року. Пројекти су
одобрени следећим удружењима: „Гоце Делчев” из Врања за емисију „Инфо Мак”,
„Вардар” из Ниша за такмичење у квизу „Колико познајем Македонију”, „Даме Груев” из Горњег Милановца за
округли сто на тему „Македонци у Србији, данас и сутра – како даље?”. Финансијска помоћ је предвиђена и за
„Македонијум” из Београда
за манифестацију „Дани македонске културе”, за удружење „Илинден” из Јабуке за
организовање
централне
прославе 2. августа, највећег
националног
празника

Македонаца – Илиндана.
Пројекат је одобрен и певачкој групи „Тоше Проески” из
Качарева, а намењен је за
снимање компакт-диска.
Македонски културни центар „Блаже Конески” из Панчева и даље ће трагати за изналажењем нових решења за
очување матерњег језика –
македонског, како у Панчеву, тако и шире. Драган Младеновски из Вршца, уз финансијску
помоћ
из
Македоније, активираће вебстраницу да би пласирао што
више информација македонске мањинске заједнице у
Србији.
Прихваћени су и пројекти
удружења „Македонски бисери” из Пландишта, „Кирил
и Методије” из Новог Сада
и „Јабука” из Јабуке, као и
Форума младих. „Македонски бисери” би реализацијом понуђених пројеката коначно обезбедили ношње за
фолклористе из Пландишта,
а Новосађани ће припремити програм поводом 8. септембра, Дана независности
Македоније. Певачка група
удружења „Јабука” из Јабуке већ се припрема да у најмање три града у Македонији при ре ди кон церте. У
одабраној екипи за финансијску подршку је и Форум
младих. За ова четири пројекта финансијска помоћ се
очекује од Министарства за
дијаспору Републике Северне Македоније.

ПУТОКАЗ ЗА УЛАЗ У ДОБРО ДРУШТВО
У 42. издању зборника „Рукописи” заступљен је 61 аутор.
На конкурс је пристигло 1.080
кратких песама и прича. У раду дводневног фестивала поезије и кратке приче учествовао је Дамјан Каранфилов из
Скопља.
Овогодишње издање „Рукописа 42”, промовисано у другој
половини маја у сали „Аполo”
у Панчеву, поново је отворило
врата младим талентима с простора некадашње Југославије.
У најновијим „Рукописима” заступљен је 61 аутор, од којих
четворица из Републике Северне Македоније. Од тридесет радова пристиглих и написаних
на македонском језику, у Зборнику су објављене песме Биљане Т. Димко из Битоља, Стефана Марковског из Ђевђелије и
Монике Стојановске и Дамјана Каранфилова из Скопља.
Чланови жирија су и овог пута имали тежак задатак да направе најбољи избор, будући да
је на конкурс пристигло 360
имејлова са по три песме или
приче. Млади писци из Србије
имали су прилику да се сретну
са својим вршњацима из Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Северне Македоније
и Црне Горе, да се упознају с
културним наслеђем Панчева,
размене корисне информације
и разговарају о књижевности.
– Знам да смо популарни у
Македонији и сваке године
имамо добар одзив. Задатак ко-

чета”, каже аутор, „који се одвијају у једном дану”. Тема је
свакодневни живот. Песма је
објављена и на српском језику.

Каранфилов одговара на питања
ји нам је поверен уистину је тежак. Направили смо најбољи
могући избор. Ова наша манифестација је својеврстан пасош
за улазак у добро друштво. Радује нас сазнање да многи који
су направили прве кораке у
зборнику имају по неколико
издатих књига – рекла је Јасмина Топић, главни уредник
Зборника.
Враћам се с новим
искуствима
У раду дводневног фестивала
песме и кратке приче учествовао је и Дамијан Каранфилов,
оперски певач, а уједно и млад
писац из Скопља.
– Дипломирао сам на музичкој академији у Скопљу. Уметност некако преовладава. И писање је део мене. Круна свега
тога је моја прва књига „Издисање”, која је изашла из штам-

пе пред мој долазак у Панчево. Мотив да стварам и даље
ми даје и све оно што сам доживео на поетским вечерима.
Ово је био један нови корак
охрабрења, ветар у леђа. Значи, оно што пишем, неко је
препознао и вреднује. То је добро за једног младог аутора,
чини ми се. Кући се враћам с
новим искуствима и новим
пријатељствима. Сусрети намењени младим писцима од 15
до 30 година заиста су изванредни. За домаћине имам само речи хвале. Непосредност и
љубазност су пленили у сваком
моменту – нагласио је Каранфилов.
На завршној поетској вечери оперски певач из Скопља
рецитовао је на македонском
језику песму „Мали прелудијуми” објављену у „Рукописима 42”. „То је збир четири пар-

Жели им јубиларно издање
Каранфилов верује да ће са
оваквим ентузијазмом Панчевци дочекати и јубиларно педесето издање „Рукописа”. Додаје:
– И у наредним годинама ћу
учествовати на конкурсу. Уколико будем имао могућности,
поново бих дошао у Панчево
да се дружим са овим предивним људима, зато што је заиста задовољство да се буде ту с
младим ауторима и организаторима самог фестивала. И
овај фестивал дефинише Панчево као град културе. Бројни
ентузијасти су већ изнедрили
неколико књижевних генерација. Задовољство је двосмерно. Послао сам три песме, а
једна је објављена. Као учесник
фестивала схватио сам да оно
што сам доживео ја, треба да
доживе и други млади људи. У
пријатној и опуштеној атмосфери не можеш да не запеваш.
Јасмина Топић ни овог пута
није пропустила прилику да
каже да је зборник „Рукописи”
и даље пасош којим се прелазе
невидљиве границе што нас
спајају у постављању питања и
трагању за одговорима, свакако у исписаним редовима, а и
између редова, на ком год језику да су написане песме или
приче.
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ДРАГАН ЦЕЛЕВСКИ: ЉУБАВ И СТРАСТ ПРЕМА МУЗИЦИ

ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИЈЕ ПРВА ТРУБА У БЕОГРАДСКОЈ ФИЛХАРМОНИЈИ
За познатог музичара Драгана
Целевског из Јабуке највећи
изазов у професионалном плану је моћни инструмент – труба. За „Панчевац” прича ко је
открио његов таленат, како је
текла његова каријера, да ли
још увек свира...
Љубав према музици му је усадио Александар Гавриловић,
наставник музичког у ОШ „Гоце Делчев” у Јабуци, који је
оформио оркестар младих Јабучана...
– Свирали смо више инструмената. Од десетак другара само сам се ја професионално
ве зао за музи ку, одно сно за
трубу, од своје дванаесте године. Професи ју дожи вљавам
као нешто што волим да радим, а себе као оствареног човека. Увек може боље, али ја
сам задовољан будући да сам
ра дио с познатим свет ским
именима, од којих сам много
научио. Не може само да се
добија, већ мора и да се даје.
Са задовољством пре но сим
знање младима који су ушли
у музичке воде – нагласио је
Драган Целевски.
Сарађивао и с Бреговићем
Овај ведри Јабучанин је страствено посветио свој живот музици и с трубом другује 54 го-

дине. Пут ка успеху је трасирао по завршетку основне музичке школе у Панчеву. Потом
је завршио Средњу музичку
школу „Станковић” у Београду. Факултетски се образовао
на београдској Музичкој академији. Као средњошколац је
ретко пропуштао такмичења и
освајао је и највредније награде. Добри пласмани на такмичењима су му били још већа
мотивација за усавршавање.
Целевски је дуже од четири
деценије био прва труба у Београдској филхармонији. У тој
моћној институцији је почео да
свира 1978. године. Уз мале
осцилације, увек се враћао у
своју другу кућу. И након пензионисања је ангажован у Филхармонији. Као професор је радио и док је студирао. Пуних
десет година био је професор у
Музичкој школи у Панчеву. Један од његових ученика је и Горан Арневски, Јабучанин који
потиче из познате музичке породице, а данас је прва труба у
Скопској филхармонији.
Драган је имао срећу да се
нађе међу изабранима који
уживају у својој професији, односно у оркестру познатог Горана Бреговића. С реномираним „Оркестром за свадбе и
сахране” као трубач је сарађивао осам година.

Драган Целевски (први слева у првом реду)
– Динамичан је рад у оркестру Горана Бреговића. Велика упорност и дисциплина су
потребне да би се постигла хармонија, поготово када се деси
„хемија” с публиком. Са овим
познатим саставом сам прокрстарио читаву Европу. Гостовали смо и на даљим дестинацијама. Неретко сам кући
долазио само да се пресвучем.
Бреговић има велике заслуге за
то што труба има све више поклоника. Уноси неку магију која публику држи с подигнутим
рукама од почетка до краја
концерта – рекао је Целевски.
Једно је сигурно: врата за сарадњу с познатим музичким
именима и диригентима су
широм отворена у Београдској
филхармонији. Довољно је да
споменемо имена као што су
Зубин Мехта, Андреа Бочели

или Андре Наваро, с којима је
наступао и Драган. Присећа се
и комплимената које је добио
од познатог диригента Хорста
Ферстера, од кога је много научио о свирању класике и романтике. Поред осталог, рекао
му је: „Кад беспрекорно свирате Бетовена и Моцарта, за вас
не постоји никакав проблем.
Солистом као што сте ви сваки
европски оркестар би био задовољан...”
Поносан отац и деда
Глад за креативношћу овај изванредан човек је показао и
под диригентском палицом
музичара светског гласа Василија Синајског, који је на проби тражио од Целевског да свира „Петрушку”. По захтеву
диригента исту нумеру је Драган свирао пет пута заредом.

– Тада сам питао: „Маестро,
о чему се ради?” Он ми је одговорио: „Све је у реду. Уживао
сам у томе како се са истим
емоцијама и ангажовањем улажеш комплетно и када си ’Петрушку’ свирао пети пут”. И рекао ми је: „Огроман соло за
трубу”. Ето и то сам доживео –
нагласио је Драган присећајући се овог великог музичког
имена.
Целевски је поносан отац
двоје деце, кћерке и сина, и деда унуке и унука. Кћерка Илина је показивала интересовање
за музику и као мала свирала
клавир, а онда се определила
за медицину. Син Славко је завршио средњу музичку школу
у Панчеву. И он се определио
за трубу. По професији је инжењер звука. Унук и унука, иако мали, размишљају о новим

технологијама. Али никад не
реци никад. Као младог, и Драгановог оца је привлачила глума. Звали су га да ради у Народном позоришту у Новом
Саду, али он је то одбио. Многи га памте као Деда Мраза из
Јабуке. Као средњошколац, и
његов наследник је отишао у
забавиште маскиран у Деда
Мраза. Међутим, бела брада му
се запалила од прскалица. Настала је велика паника, али новопечени Деда Мраз се досетио и увукао се испод тепиха.
На срећу, прошао је с лакшим
последицама. После две недеље се такмичио и освојио прво
место међу трубачима средњих
школа.
Овај велики професионалац
има безброј наступа и велико
искуство, о чему би могао много тога да исприча, али и даље
сваког дана вежба. У шали каже: „Ако не вежбам један дан,
знам ја, ако не вежбам два, зна
супруга, а ако не вежбам три,
знаће и комшије”. Поносан је
што је у Филхармонији формирао екипу од четворице солиста – трубача. С посебним
задовољством говори о каријерама квалитетних музичара из
Јабуке: Владана Нанушевског,
Дарка Арменског, Милана
Максимовића... Новопечени
академац је и Душан Спасковски из Јабуке. И његов избор је
моћна труба. Разговарали смо
и о успешним кларинетистима
Вељку Кленковском и Огњену
Поповићу, запосленима у Београдској филхармонији.
Драган свакодневно путује
из Јабуке у Београд. О гостовањима да и не причамо. Зато каже да је стуб куће његова супруга. Открива и своја
приватна интересовања, а то су
риболов и кулинарство. И једно и друго упућује на гурманлук, жељу за дружењем и пуњење батерија за нову свирку.
Верка Митковска

МИРОСЛАВА ПУШКАШ – АКТИВНА И КАО ПЕНЗИОНЕРКА

ЈАБУКУ ПОЗНАЈЕ КАО СВОЈ ЏЕП
Бави се и певањем
староградских
македонских песама
Цветни аранжмани
у дворишту
привлаче погледе
Мања насељена места, као што
је Јабука, за Мирославу Пушкаш (73) имају посебну вредност. Људи су упућени једни на
друге. Негују пријатељства, деле радосне моменте, подржавају се међусобно, поносе се
успешним спортистима, музичарима, здравственим и просветним радницима. Једна од
житељки овог села, за које се
каже да је најмакедонскије у
Србији, јесте и Мирослава Пушкаш, виша медицинска сестра у пензији, која је пуних
тридесет пет година радила као
главна патронажна сестра у Јабуци. Она је ушла безмало у
сваки дом у селу и када су се
рађала деца и када је требало
да се помогне неком болесном
или да се упути на праву адресу да би решио неки проблем
социјалне природе. По њеном
казивању – Јабуку познаје као
свој џеп.
Враћамо се на порекло ове
познате Јабучанке. Она је колонистичко дете. Њена породица Стојаноски досељена је у
Јабуку из малог места у околини Струге. Дошли су с три
мушка детета. Прве године по
доласку (1946) добили су кћерку. Куд год да је ишла, њена
мајка ју је водила са собом и,

с босиљком у коси, често јој
певала. Мајчин дар је наследила и Мирослава. Певала је
од малих ногу, а као средњошколка се такмичила и осва-

јала прва места. Наступала је
и са инклузивним хором „Срце” из Јабуке. Староградским
песмама плени и на наступима с певачком групом из Јабуке. Оми ље на песма јој је
„Жу ти љи љан”, коју пева

познати мађарски певач Ласло Аратски. Пре неколико година јој се указала прилика да
запева „Жути љиљан” у мађарској амбасади у Београду. Та-

да је добила пасош и мађарско држављанство.
Све славимо дупло
– Нисам била привилегована
зато што сам запевала. Три месеца сам вредно учила мађар-

ски. Ангажовала сам и професорку, која и дан-данас прича
својим ученицима шта значи
упорност и жеља да оствариш
зацртано. Мој супруг Лаци, по
професији педагог, мађарског
је порекла. Његови родитељи
су имали пекару у Јабуци. Трудила сам се да и с њима говорим мађарски. Када су ме позвали у мађарску амбасаду, на
разговору је један од конзула
рекао: „Када Македонка има
добар нагласак кад прича мађарски, сигурно добро и пева”.
То је био разлог да запевам
пред тим дивним људима. Лаци је иначе члан певачке групе из Јабуке. Поред таквог животног сапутника, не можеш да
не заволиш мађарски језик и
мађарске песме. Код нас је тако. Све дупло славимо, празнујемо све обичаје. Налазимо
разлог за дружење и када нису
празници – објашњава Мирка.
Највећа радост за Мирославу и Ласла је када су у дому у
Јабуци сви заједно: кћерка Лидија и син Михаљ с породицама.
Лидија је дипломирана математичарка и ради у једној великој компанији у Панчеву, а
Михаљ живи у Француској.
Због студирања је напустио Јабуку пре двадесет шест година. Завршио је машински факултет, добио посао и оженио
се у Француској. И брат и сестра су задовољни избором
професија и оним што раде.
Труде се да што чешће иду једни код других.
Мирослава и Ласло уживају
у друштву својих унучића. Од

сина и снаје имају две унуке, а
од кћерке и зета два унука. Девојчице из Француске им најчешће долазе у летњем периоду, а понекад и они крену на
далек пут.
Потомство у рукама
породице
Неизбежна тема у разговору с
нашом домаћицом је свакако
популациона политика у Србији.
– Јабучанке су некада рађале
од сто педесеторо до сто седамдесеторо деце годишње. Од пре
две деценије тај број је сведен
на око педесеторо новорођенчади. У Основној школи „Гоце
Делчев” било је по четири до
пет одељења првачића, а сада
има два до три. Предузимају се

мере које су у вези с планирањем породице, али жељене податке још немамо. О овој теми
се непрестано разговара, али
одлуку о потомству креирају саме породице, будући да оне знају шта могу и шта желе – објашњава наша саговорница.
Пулс једне позитивне породице осећа се и када се уђе у
двориште, у ком плени цветна
башта. Неке засађене биљке
донете су као „сувенири” с пропутовања кроз различите земље, у виду семења или гранчица. Истински рај цветних
аранжмана допуњен је и лимуном, хибискусом, наном, палмама... За одржавање дворишта су задужени супружници.
Мир понекад нарушава лавеж
малог пса.
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ДАНИЕЛА ЦВЕТАНОВИЋ ИЗ КАЧАРЕВА НЕПРЕСТАНО СЕ УСАВРШАВА

КРЕАТИВНИ РАД ЈЕ ИСПУЊАВА
Израђује аутентичан
накит од бакарне и
посребрене жице
Чланица је удружења
„Етно-кутак” из
Качарева
Пре тридесетак година Даниела Цветановић (49) напустила
је породични дом у Кривој Паланци и удала се у Качареву. Тада је започела једну нову причу.
– Одувек сам желела да радим као учитељица или професорка. На Филозофском факултету у Београду сам завршила
педагогију, али нисам радила у
струци. Дуже од деценије сам
водила књиговодствене књиге,
али се фирма угасила. Још увек
се питам у чему бих могла да
се пронађем. Интересовања се
множе. Ипак, оставила сам да
ствари теку својим током. Шта
год да започнем, имам подршку
од кћерке и сина. Деца су већ
своји људи. Пут трасирају са
својим брачним друговима –
каже Даниела.

Даниела Цветановић:
„Њихова искуства
можемо и ми да
применимо, пре
свега када се ради
о македонској
традицији и култури,
будући да је
„Вешта жена”
промотер широм
Македоније”.
По свему судећи, важан део
живота ове енергичне Качаревке је стваралаштво. Већ неколико година она израђује аутентичан накит од бронзане и
посребрене жице, полудрагог
камења и стаклених перли.
Прави огрлице, наруквице, прстење и минђуше. Њена ћерка
је често била крај ње док је радила и непрестано се занимала
за интересантан накит који је
правила њена мајка. И девојчица се пронашла у овом виду
креативног изражавања. Изрека „Учитељ је добар када га ученик надмаши” типична је за Даниелу и њену наследницу.
Инспирацију налази у
коренима
– Почеци су били врло скромни. Да бих остварила свој сан
– усавршавање вештина умет-

КАРНЕВАЛСКО ВЕЧЕ У ПАНЧЕВУ

УМЕТНИЧКО ИЗРАЖАВАЊЕ
СТРУМИЧАНА
Прекрасним
костимима
изазивају
радозналост

ничког израза, ишла сам на
приватне часове у Београду.
Непрестано се усавршавам и
преко интернета. Размењујем
ис ку ства с љу ди ма ко ји се
професионално баве израдом
накита. Определила сам се за
материјал од ког могу да се
израђују прекрасни предмети
који могу да нађу посебно место и код младих и старијих
жена. Инспирацију проналазим и у македонским коренима и традицији. Трудим се да
унесем нешто ново и креативно, нешто што би им се допало, пре свега младима, а да то
буде ручно израђено и уникатно. Моје купце привлачи сама израда, али и повољна цена на ки та. На овај на чин
побољшавам породични живот. У последње време се расплињавам на више поља. За
израду накита ми остаје све
мање времена – објашњава наша саговорница.
Цветановићева је чланица
удружења „Етно-кутак” из Качарева, које одсликава састав
житеља Војводине, будући да
су у посао активно укључене
жене различитих националности. Удружење је све чешће
присутно на етно-сајмовима и
ван Панчева. То јој омогућава
да на њима излаже и накит.
Одавно се усавршила и за презентацију македонске кухиње
и етноса. Припрема и специјалитете које и дан-данас прави
њена мајка у родитељском дому у Кривој Паланци, али и
војвођанску штрудлу, као и куглоф, китнкес...

Сан – женско
предузетништво
Жене из „Етно-кутка”, а с њима и Даниела, спремне су да
направе већи искорак. Њихова
жеља је да женско предузетништво у Качареву заузме заслужено место, а да истовремено
то буде облик социјалног предузећа. У плану је израда народних рукотворина, у чему би могао да се пронађе већи број
Качаревки. Удружење је уз помоћ пројеката обезбедило разбој. „Телеком” је новчано помо-

је „Вешта жена”, која и ван Македоније промовише креативне жене.
– Њихова искуства можемо
и ми да применимо, пре свега
када се ради о македонској
традицији и култури, будући
да је „Вешта жена” промотер
широм Македоније. Недавно
су гостовале и у Краљеву. Због
финансијских разлога и удаљености нисмо били у ситуацији да се сретнемо с њима и
Краљевчанима – рекла је Даниела Цветановић.

гао извесном броју жена да уђу
у тајне старог ткачког заната.
Биле су укључене и у пројекат
„Блогерке са села”. Сарађују с
више удружења у Србији.
Качаревке су успоставиле
појединачне контакте и са женама предузимачима укљученим у активности организаци-

Дружење између удружења
је чешће вредније од још увек
скромне зараде од уникатног
накита, укусне штрудле, слатких и сланих пита. Ипак, Качаревке се надају да село неће
бити препознатљиво само по
„Сланинијади”, већ и по женском предузетништву.

Овогодишњи, седамнаести
интернационални карневал,
одржан 21. и 22. јуна у Панчеву, привукао је велику пажњу око сто хиљада посетилаца из самог града, околних
места и иностранства.
Уобичајено, бројне карневалске групе с Кубе, из Италије, Словеније, Републике
Северне Македоније, Црне
Горе, Хрватске, града домаћина и других места дефиловале су Улицом војводе Радомира Путника све до Трга
Ђорђа Вајферта. Међу многобројним групним и појединачним маскама било је и
тридесеторо маскираних ученика средње школе „Јане
Сандански” из Струмице.
Стру ми ча ни су осми пут
приказали македонску тради ци ју кар не ва ла. Тач ком
„Ча роб на шу ма” на не сва кидашњи и изванредан начин пред ста ви ла се по бед нич ка еки па ово го ди шњег
струмичког карневала. Прекрасним костимима изазвали су ве ли ку ра до зна лост
присутних.
– Поред дрвећа, наша маска има и самовиле, једноро-

израђивале костиме. Тако су
добиле простор и за дружење
и забаву.
– Немамо дилеме када се
ради о карневалским данима код нас. Програм осмишља ва мо на свој на чин и
преко њега приказујемо традицију свог народа – македон ске свад бе не оби ча је,
праштања, а овог пута и борбу за очување човекове среди не. Има ли смо сре ће да
као победничка екипа гостује мо у Пан че ву, у ко јем
много нас има род би ну и
пријатеље – нагласила је Македонка Стојкова.
Струмичани су нам и овог
пута потврдили да је панчевачки карневал за њих изазов, будући да ова изванредна манифестација разгаљује
душу и срце учесника, а и самих житеља града; карневал
доживљавају на посебан начин и сваки пут му дају другачију димензију. Оно што их
изнова одушевљава, јесте
енергија домаћина.
– Карневалски дани су посебна прилика да посетиоци
уживају у креативности и порукама које им кроз игру и
маске шаљу учесници. Поносим се, пре свега, стеченим
пријатељствима и успехом
ове највеће уличне манифестације у Србији. Труд који је
око 200 људи уложило у при-

ге и вилине коњице. То су
митска бића која постоје у
причама, митовима и легендама. Желимо да представимо чаробњаштво, односно магију коју деца сањају. Наша
порука је да штитимо природу – рекла је професорка Биљана Костадинова.
Према речима Македонке
Стојкове, све досадашње маске СОШ „Јане Сандански” из
Струмице су масовне, уникатне и сложене. Израда је изазов и уметнички израз. Жене
и девојке су саме креирале и

преме дао је очекиване резултате. У карневалским поворкама су учествовали и деца и
родитељи, и стари и млади –
рекла је Зорана Владу, председница удружења „Пријатељи Панчева”, које је организатор карневала.
Покровитељи карневала су
Министарство трговине, туризма и телеко муникације
Републике Србије и Град
Панчево, који је као пр ви
град у Србији ушао у Федерацију европских карневалских градова.

У ОХРИДУ ОДРЖАН ФОРУМ НАСТАВНИКА

ПРОМОТЕРИ ТРАДИЦИЈЕ И КУЛТУРЕ
У Конгресном центру у Охриду од 19. до 22. јула одржан је
Форум наставника који планирају и организују наставу матерњег језика – македонског и
албанског и културног наслеђа

у исељеништву. Једанаест наставника из Немачке, Аустрије, Србије, Хрватске, Аустралије, Швајцарске, Данске и
Норвешке размењивало је мишљења о стању наставе матер-

њег језика, како о позитивним
странама, тако и о недостацима и тешкоћама у дијаспори с
којима се суочавају у свом васпитно-образовном раду. Један
од неколико основних циљева
Форума је унапређивање наставе у дијаспори и заједничко
проналажење идеја за промоцију македонске историје, традиције и културе. Никола Шалваринов, директор Агенције за
исељеништво Републике Северне Македоније, захвалио је
учесницима, истичући да је
Агенција за исељеништво први

пут организовала Форум наставника, с надом да ће се овај
пројекат наставити и да ће се
преко њега чути потребе наставника из дијаспоре.
У раду Форума су учествовале и Лилјана Лазареска, професорка македонског језика и
новинарка из Панчева, и Снежана Алексић Станојловић, наставница македонског језика
из Новог Сада. Тродневна обука је завршена доделом цертификата од стране Бироа за развој образовања и Агенције за
исељеништво.
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Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки”
• Директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни уредник:
Александар Живковић • Уредници додатка Синиша Трајковић и
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ДРАГАН ЦЕЛЕВСКИ – ЉУБОВ И СТРАСТ КОН МУЗИКАТА

ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИИ ПРВА ТРУБА ВО БЕЛГРАДСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА
За познатиот музичар Драган Целевски од Јабука најголемиот предизвик на професионален план му е моќниот
инструмент – трубата. За
„Панчевац“ тој зборува кој го
открил неговиот талент,
како течела неговата кариера и да ли се уште свири...
Љубовта кон музиката му ја
всади Александар Гавриловиќ, наставник по музичко
образование во ОУ „Гоце Делчев“ во Јабука. Тој формирал
оркестар со млади Јабучани...
– Свиревме на повеќе инструменти. Од десетина другарчиња само јас професионално се врзав за музиката,
односно за трубата, од својата
дванаесета година. Професијата ја доживувам како
нешто што сакам да го работам, а себеси како реализиран
човек. Секогаш може подобро, но јас сум задоволен бидејки работев со познати
светски имања, од кои многу
научив. Не може само да се
добива, туку и да се дава. Со
задоволство го пренесувам
знаењето на младите, кои влегуваат во музичките води, нагласи Драган Целевски.
Свирел и со Бреговиќ

Овој ведар Јабучанин
страствено го посвети својот

живот на музиката и со трубата другарува 54 години. Патот кон успехот го трасирал
по завршувањето на основното Музичко училиште во
Панчево. Потоа завршил
Средно музичко училиште
„Станковиќ“ во Белград. Факултетски се образовал на
белградската Музичка академија. Како средношколец ретко пропуштал натпревари.
Освојувал и највредни награди. Добрите пласмани на натпреварите му биле уште поголема мотивација за усовршување.
Целевски повеќе од четири
децении бил прва труба во
Белградска филхармонија. Во
оваа моќна институција е ангажиран од 1978 година. Со
мали осцилации секогаш се
враќал во неговиот втор дом.
И по пензионирањето е ангажиран во Филхармонијата.
Како професор работел и додека студирал. Полни десет
години бил професор во Музичкото училиште во Панчево. Еден од неговите ученици
е и Горан Арменски, Јабучанец кој потекнува од познато
музичко семејство, а денес е
прва труба во Скопската филхармонија.
Драган имал среќа да се најде
во избраните, кои уживаат во
својата професија, односно

Драган Целевски (во прв ред од лева страна)
во оркестарот на познатиот
Горан Бреговиќ. Со реномираниот „Oркестар за свадби и
погреби“ како трубач работел
осум години.
– Динамична е работата во
оркестарот на Горан Бреговиќ. Голема упорност и дисциплина се потребни за да се
постигне хармонија, а посебно кога ќе се случи хемија со
публиката. Со овој познат
состав ја прокрстарив цела
Европа. Гостувавме и во подалечни дестинации. Не ретко
доаѓав дома само да се пресоблечам. Бреговиќ има голема заслуга за да трубата има
се повеќе поклоненици. Внесе
некоја магија која публиката
ја држи со кренати раце од
почетокот до крајот на концертите, рече Целевски.
Едно е сигурно, вратите за
соработка со познати музики
имиња и диригенти ширум се
отворени во Беградската

филхармонија. Доволно е да
ги споменеме Зубин Мехта,
Андреј Бочели или Андреј
Навара, со кои настапувал и
Драган. Се присеќа тој и на
комплиментите што ги добил
од познатиот диригент Хорст
Фертер, од кој што за музицирање на класика и романтика научил многу. Покрај
дугото тој му рекол: „Кога
беспрекорно ги свирите Бетовен и Моцарт за вас не постои никаков проблем. Со солист како што сте вие, секој
европски оркестар би бил задоволен...“
Поносен татко и деда

Гладта за креативност ја
покажал овој извонреден човек и под диригентска палка
на музичарот од светски глас
Васили Синајски, кој на проба барал од Целевски да ја
свири „Петрушка“. По барање
од диригентот истата нумера,

едно по друго Драган ја сверел пет пати.
– Тогаш прашав, „Маестро
за што се работи“. Тој ми одговори: „ Се е в ред. Уживав
во тоа како со исти емоции и
ангажман се вложуваш целиот и кога „Петрушка“ ја свиреше и петтиот пат“. И ми рече – „Огромен соло за труба“,
ете и тоа го доживеав, нагласи Драган, сеќавајки се на ова
големо музичко име.
Целевски е горд татко на две
деца, ќерка и син и дедо на
внука и внук. Ќерката Илина
пројавувала интерес за музиката, како мала свирела клавир, а потоа се определила за
медицина. Синот Славко завршил Средно музичко училиште во Панчево. И тој се
определил за труба. По професија е инжинер за звук.
Внукот и внуката иако мали,
веќе размислуват за новите
технологии. Но никогаш не

вели никогаш. Како млад и
татко му на Драган го привлекувала глумата. Го викале да
работи во Народен театар во
Нови Сад, но тој тоа го одбил.
Многумина го памтат како
Дедо Мраз од Јабука. Како
средношколец и неговиот наследник отишол во забавиште во Јабука маскиран како
Дедо Мраз. Меѓутоа, белата
брада му се запалила од жижалици. Настанала голема
паника, но новопечениот Дедо Мраз се досетил и се пикнал под тепих. На среќа, поминал со мали последици. По
две недели како средношколец се натпреварувал и освоил првото место во конкуренција на трубачи од средни
училишта.
Овој голем професионалец
имал безброј настапи за кои
има многу за кажување, но и
понатаму вежба секој ден. Во
шега вели: „Ако не вежбам
еден ден, знам јас, ако не вежбам два дена знае сопругата, а
ако не вежбам три дена ќе
знаат и соседите“. Горд е што
во Филхармонија формирал
екипа од четири солисти –
трубачи. Со посебно задоволство зборува за кариерите на
познатите музичари од Јабука: Владан Нанушевски, Дарко Арменски, Милан Максимовиќ... Новопечен академец
е и Душан Спасковски од
Јабука. И негов избор е моќната труба. Разговаравме и за
успешните
кларинетисти
Вељко Кленковски и Огњен
Поповиќ, вработени во Белградската „Филхармонија“.
Драган секојдневно патува
од Јабука за Белград. За гостувањата и да не зборуваме. Затоа вели дека столб на куќата
е неговата сопруга. Тој го открива и неговото хоби, а тоа е
риболовот и кулинарството.
И едното и другото упатува
на гурманство, желба за дружење и полнење на батериите
за новата свирка.
Верка Митковска

МИРОСЛАВА ПУШКАШ – АКТИВНА И КАКО ПЕНЗИОНЕРКА

ЈАБУКА ЈА ПОЗНАВА КАКО СВОЈ ЏЕП
Се занимава и со
пеење на
староградски
македонски песни

Дошле со три машки деца.
Првата година по доаѓањето
(1946), добиле ќерка. Каде и
да одела, нејзината мајка ја
водела со себе и, со босилок
во коса често и пеела. Дарба-

турнеи и со инклузивниот
хор „Срце“ од Јабука. Со староградски македонски песни
плени и на настапи со пеачката група од Јабука. Омилена
песна и е и „Жолт крин“, што

Цветни аранжмани
во дворот
привлекуват погледи
Помалите населени места, како што е Јабука, за Мирослава
Пушкаш (73) имаат посебна
вредност. Луѓето се упатени
едни на други. Негуват
пријателства, ги делат радосните мигови, се подржуваат
меѓусебно, се гордеат со успешните спортисти, музичари, здравствени или просветни работници. Една од жителите на оваа село, за кое се вели дека е најмакедонско во
Србија, е и Мирослава Пушкаш, виша медицинска сестра
во пензија, која полни 35 години работела како главна
патронажна сестра во Јабука.
Таа влегла безмалку во секој
дом во селото, и кога се раѓале деца, и кога требало да му
се помогне на некој болен или
да го упати на права адреса,
за да реши некој социјален
проблем. Спред нејзиното кажување – Јабука ја познава
како својот џеп.
Се навраќаме на потеклото на
оваа позната Јабучанка. Таа е
колонистичко дете. Нејзиното
семејство Стојаноски e доселено во Јабука од едно мало место од околнината на Струга.

та од мајка и ја наследила и
Мирослава. Пеела од мали
нозе, а како средношколка се
натпреварувала и освојувала
први места. Настапувала на

ја пее познатиот унгарски пеач Ласло Аратски. Пред неколку години и се укажала
прилика „Жолт крин“ да ја
запее во Унгарската амбасада

во Белград. Тогаш добила пасош и унгарско државјанство.
Се дупло славиме

– Не бев привилегирана затоа што запеав. Три месеци
вредно учев унгарски. Ангажирав и професорка, која и
ден денес расправа на своите
ученици, што значи упорност
и желба за да го оствариш зацртаното. Мојот сопруг Лаци,
по професија педагог, е Унгарец. Неговите родители имаа
пекара во Јабука. Се трудев и
со нив да зборувам унгарски.
Кога ме повикаа во Унгарската амбасада на разговор еден
од конзулите рече – кога македонка има добар нагласок кога
зборува унгарски, сигурно
добро пее. Тоа беше причина
да запеам и пред тие прекрасни луѓе. Лаци е инаку член на
пеачката група од Јабука. Покрај таков животен сопатник,
не можеш да не го засакаш унгарскиот јазик и унгарски песни. Кај нас е така.Се дупло
славиме. Ги празнуваме сите
обичаи. Наоѓаме причина за
дружење и кога не се празници - објаснува Мирка.
Најголема радост за Мирослава и Ласло е кога во домот
во Јабука се сите заедно: ќерка им Лидија и синот Михаљ
со семејствата.
Лидија е дипломирана математичарка и работи во една
голема компанија во Панчево, а Михаљ живее во Франција. Поради студии, Јабука ја
напуштил пред 26 години. За-

вршил машински факултет,
добил работа и се оженил во
Франција. И братот и сестрата се задоволни со изборот на
професите и со она што го работат. Се трудат што почесто
да отидат едни кај други.
Мирослава и Ласло уживаат и во друштво на своите
внучиња. Од синот и снаата
имаат две внуки, а од ќерката
и зетот две момчиња. Девојчињата од Франција
најчесто им доаѓаат во летниот период, а понекогаш и тие
тргнуват на далечен пат.
Потомството е во раце на
семејствата

Неизбежна тема во разговорот со нашата домаќинка,
секако е популационата политика во Србија.
– Јабучанки некогаш раѓаа
150 до 170 деца годишно. Од
пред две децении таа бројка е
сведена на околу педесетина
новороденчиња. Во Основно-

то училиште „Гоце Делчев“
имаше по четири до пет одделениа на првачиња, а сега две
до три. Се превземаат мерки
кои се врзани за планирање
на семејството, но саканите
резултати се уште ги немаме.
За оваа тема постојано се разговара, но одлуката за потомство ја кројат самите семејствата, бидејки тие знаат
што можат и што сакат, вели
Мирослава Пушкаш.
Пулсот на едно позитивно
семејство се чувствува и кога
ќе се влезе во дворот, каде што
плени цветна градина. Некои
засадени билки се донесени
како „сувенири“ од патувањата во далечните земји, во вид
на семки или гранчиња. Вистинскиот рај на цветни аранжмани е дополнет и со лимон,
хибискус, џоџан, палми... Околу одржувањето на дворот се
ангажираат сопружниците.
Мирот понекогаш го нарушува лавежот на мало кученце.
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ДАНИЕЛА ЦВЕТАНОВИЌ, ОД КАЧАРЕВО, ПОСТОЈАНО СЕ УСОВРШУВА

КРЕАТИВНА РАБОТА ЈА ИСПОЛНУВА
Изработува
автентичен накит од
бакарна и посребрена
жица, полускапоцено
камење и од
стаклени монистри.
Членка е на
здружението „Етно –
катче“ од Качарево.
Пред триесеттина години Даниела Цветановиќ (49), го напуштила семејниот дом во
Крива Паланка и се омажила
во Качарево. Оттогаш започнала една нова приказна.
– Од секогаш сакав да работам како учителка или професорка. На Филозофски факултет во Белград завршив
педагогија, но немам работено по струка. Повеќе од една
деценија работев книговодствени работи, но фирмата
згасна. Се уште се прашувам
во што би можела да се пронајдам. Интересирањата се
множат. Сепак, оставив работите да одат по свој тек. Со
што и да се зафатам, имам
подршка од мажот и од ќерката и синот. Децата се веќе
свои луѓе. Патот го трасират
со своите брачни другари, вели Даниела.

Даниела Цветановиќ:
„Нивните искуства
можеме да ги
примениме и ние,
пред се кога се работи
за македонската
традиција и култура,
бидејки „Вешта жена“
е промотер ширум
Македонија”.
Судејки по се, важен дел на
животот на оваа енергична
Качаревка е творештво. Веќе
неколку години таа изработува автентичен накит од бронзена и посребрена жица, полускапоцени камењa и од
стаклени монистри. Прави
ѓердани, нараквици, прстени
и обетки. Нејзината ќерка
често пати била покрај неа
додека работeлa и постојано
се интересирала како мајка и
прави интересен накит. И девојчето се пронашло во овој
вид на креативно изразување.

КАРНЕВАЛСКА ВЕЧЕР ВО ПАНЧЕВО

УМЕТНИЧКО ИЗРАЗУВАЊЕ
НА СТРУМИЧАНИ

Годинешниот, седумнаесетти интернационален карневал, одржан на 21 и 22 јуни
во Панчево, привлече големо внимание на околу сто
илјади посетители, од самиот град, околните места и од
странство.
Вообичаено, бројните
карневалски групи од Куба,
Италија, Словенија, Република Северна Македонија,
Црна Гора, Хрватска, градот домаќин и други места,
дефилираа од централната
улица Војвода – Радомир
Путник, па се до плоштадот
Ѓорѓе Вајферт. Помеѓу многубројните групни и поединечни маски се наоѓаа и
триесет маскирани ученици од средното училиште
„Јане Сандански“ од Струмица.
Струмичани по осми пат
ја прикажаа македонската
традиција на карневалот. Со
точката „Волшебна шума“
на несекојдневен и извонреден начин се претстави победничата екипа на годинешниот струмички карневал. Со прекрасните костими предизвикаа голема љубопитност кај присутните.

туват костимите. Така оставаат простор за дружење и
забава.
– Немаме дилеми кога се
во прашање карневалските
денови кај нас. Програмата
ја осмислуваме на свој начин и преку неа, покрај другото, ја прикажуваме традицијата на својот народ – македонски свадбени обичаи,
проштевања, а овој пат и
борбата за зачувување на
човековата средина. Имавме
среќа како победничка екипа да гостуваме во Панчево,
каде што многумина имаме
роднини и пријатели, нагласи Македонка Стојкова.
Струмичани и овој пат
ни потврдија дека панчевачкиот карневал за нив е
предизвик, бидејки оваа
извонредна манифестација
ја разгалува душата и срцата на учесниците, а и самите жители на градот карневалот го доживуват на посебен начин и секогаш му
даваат поинаква димензија.
Она што одново ги воодушевува е енергијата на домаќините.
Карневалските денови се
посебна прилика посетителите да уживаат во креативноста и пораките кои
низ игра и маскирање им ги
испорачаат учесниците. Се
гордеам, пред се, поради
стекнатите пријателства и

– Покрај дрвја нашата
маска има и самовили, еднорози и вилини коњчиња. Тоа
се митски суштества кои ги
има во приказните, митовите и легендите. Сакаме да го
претставиме волшепството,
односно магијата која децата ја сонуваат. Нашата порака е да ја штитиме природата – рече професорката
Билјана Костадинова.
Според зборовите на Македонка Стојкова сите досегашни маски на СОУ „Јане
Сандански“ од Струмица се
масовни, уникатни и сложени. Изработката е предизвик и уметничко искажување. Жените и девочињата
сами ги креират и израбо-

успешноста на оваа најголема улична манифестација
во Србија. Трудот што го
вложија околу 200 луѓе околу подготовките ги даде
очекуваните резултати. Во
карневалските
поворки
учествуваа деца и родители
и старо и мадо, рече Зорана
Владу, претседател на здружението „Пријатели на
Панчево“, организатор на
карневалот.
Покровители на карневалот се Министерството за
трговија, туризам и телекомуникација на Република
Србија и Градот Панчево, кој
како прв град во Србија влезе во Федерација на европските карневалски градови.

Со прекрасните
костими
предизвикаа
љубопитност

Изреката „Учителот е добар,
кога ќе го надмине ученикот“,
е типична за Даниела и нејзината наследничка.
Инспирација наоѓа и
во корените

– Почетоците беа многу
скромни. За да го остварам
својот сон – усовршување
вештини на уметничко изразување, одев на приватни часови во Белград. Постојано се
усовршувам и преку интернет.
Разменувам искуства со луѓе
кои професионално се бават
со изработка на накит. Се
определив за материјал од кој
можат да се изработат прекрасни предмети и да најдат
посебно место и кај млади и
кај постари жени. Инспирација наоѓам и во македонските
корени и традиција. Се трудам да внесам нешто ново и
креативно, нешто што ќе им се
допадне, пред се на младите, а
тоа да биде рачно изработено
и уникатно. Моите купувачи
ги привлекува самата изработка, но и поволната цена на
накитот. На овој начин го подобрувам семејниот живот. Во
последно време се расплинувам на повеќе полиња. За изработка на накит ми останува
се помалку време, објаснува
нашата соговорничка.
Цветановиќ е членка на
здружението „Етно – катче“ од
Качарево, кое го отсликува
составот на жителите на
Војводина, бидејки во работата активно се вклучени жени

од повеќе националности.
Здружението се почесто е присутно на етно – саеми и надвор
од Панчево. Тоа и овозможува
на саемите да изложува и накит. Таа одамна се усовршила и
за презентација на македонската кујна и етнос. Подготвува и специјалитети кои и ден
денес ги прави мајка и во родителскиот дом во Крива Паланка, но и војводинска
штрудла, куглоф, китнкес...

– Нивните искуства можеме да ги примениме и ние,
пред се кога се работи за македонската традиција и култура, бидејки „Вешта жена“ е
промотер ширум Македонија.
Неодамна гостуваа во Краљево. Од финасиски причини и
поради далечина, не бевме во
можност да се сретнеме со
нив и со Краљевчани, рече
Даниела Цветановиќ.

Сон, женско
претприемништво

Жените од „Етно катче“, а со
нив и Даниела подготвени се
да направат поголем исчекор.
Нивна желба е женско претприемништво во Качарево
да завземе заслуженото место, а воедно тоа да биде вид
на социјално претпријатие.
Во план е изработка на народни ракотворби во што би можеле да се пронајдат повеќе
Качаревки. Здружението со
помош на проекти обезбедило разбој. „Телеком“ парично
потпомогнал неколку жени
да влезат во тајните на стариот ткаачки занает. Тие веќе
беа вклучени и во проектот
„Блогерки на село“. Соработуваат и со повеќе здруженија во Србија.
Качаревки, воспоставиле
поединечни контакти и со
жени претприемачи вклучени во активности на организацијата „Вешта жена“, која и
надвор од Македонија ги промовира креативните жени.

Дружењето меѓу здруженијата честопати е повредно,
од се уште скромната заработка за уникатниот накит,
превкусна штрудла, слатки и
солени пити. Сепак, Качаревки се надеват дека селото нема да биде препознатливо само по сланинијадата, туку и
по женското претприемништво.

ВО ОХРИД ОДРЖАН ФОРУМ НА НАСТАВНИЦИ

ПРОМОТOРИ НА ТРАДИЦИЈАТА И КУЛТУРАТА
Во Конгресниот центар во Охрид од 19 до 21 јули се одржа
Форум на наставници кои
планират и организират настава по мајчин јазик – македонски и албански и културно

наследство во иселеништво.
Единаесет наставници од Германија, Австрија, Србија,
Хрватска, Австралија, Швајцарија, Данска и Норвешка,
разменија мислење за сос-

тојбата на наставата по мајчин
јазик, како за позитивните
страни, така и за недостатоците и потешкотиите во дијаспора со кои се соочуваат во
својата воспитно – образовна
работа. Една од неколкуте основни цели на Форумот е подобрување на наставата во
дијаспората и заедничко изнаоѓање на идеи за промоција на
македонската историја, традиција и култура.
Директорот на Агенцијата
за иселеништво на Република
Северна Македонија Никола
Шалваринов се заблагодари
на учесниците, истакнувајки
дека за прв пат Агенцијата

организира Форум на наставници, со надеж дека и во иднина ќе продолжат со овој
проект, преку кој ќе се слушнат потребите на наставниците од дијаспора.
Во работата на Форумот
учествуваа и Лилјана Лазареска, професорка по македонски јазик и новинарка од
Панчево и Снежана Алексиќ
Станојловиќ, наставничка по
македонски јазик од Нови
Сад. Тридневната обука е завршена со доделување на
сертификати од страна на
Бирото за развој на образованието и Агенцијата за
иселеништво.

Друштво са ограниченом одговорношћу „Панчевац”,
Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки”
• Директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни уредник:
Александар Живковић • Уредници додатка Синиша Трајковић и
Верка Митковска • Аутор текстова: Верка Митковска • Преводилац:
Милана Војводић • Техничка припрема: Предраг Кнежевић
• Фотографије: Владимир Ђурђевић, Биљана Лазареска и
приватне колекције • Лектор и коректор: Јулијана Јовић (српски)

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Проектот го кофинансира
градот Панчево
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ШТА ЈЕ ЗАНИМЉИВО СТРАНЦИМА У ПАНЧЕВУ

БИЦИКЛИСТИЧКА РУТА НАЈИНТЕРЕСАНТНИЈА
Према подацима Завода за статистику, у првих пет месеци
2019. године у Панчеву је било
скоро пет хиљада страних туриста, што је тридесет пет одсто више него претходне године. Број ноћења у граду повећао се дупло, а много је више
и једнодневних излета, током
којих се туристи и не пријављују.
Они који посећују наш град
долазе најчешће из бивших југословенских република, али и
из држава као што су Румунија, Бугарска, Мађарска и Аустрија. Повремено има гостију
из Русије, али и из неких веома удаљених земаља, као што
је Аустралија.

државају неко време да разгледају град и свраћају у Туристичку организацију како би
добили сервисне информације, мапе и културне водиче на
страним језицима.
– Путем ових материјала они
могу да се упознају с културно-историјским наслеђем Панчева, а мапа са значајним градским установама служи за сналажење у граду. Ми имамо водиче на енглеском, немачком
и руском – рекла је Јасмина
Богићев.

Хотели и хостели
Панчево већ годинама нема
хотел с великим смештајним
капацитетом, али зато су се у

Панчевачки корзо

ФЕ СТИ ВА ЛИ И ГРАД СКА ДЕ ША ВА ЊА

Филип Рихтер
– Поред организованих група које долазе поводом неких
међународних такмичења, повећан је и број туриста из Београда који долазе у Панчево
како би се возили катамараном. Они разгледају знаменитости које се простору уз реку,
а често посећују наш град и
због манифестација – рекла је
Јасмина Богићев из Туристичке организације Панчево.
Она додаје да велики број
бициклиста такође посети град
када возе дунавском рутом која пролази кроз Старчево и
Омољицу. Бициклисти се за-

последње време појавили мањи хотели и хостели који се
налазе на добрим локацијама
за туристе. У овом тренутку у
неколико хостела бораве странци који долазе преко фирми и
они остају овде и по три месеца. Значајан број туриста стиже када се у граду одржавају
велике манифестације као што
су карневал, „Дани Вајферта”
и слично. У панчевачке хостеле и хотеле долазе странци
из Чешке, Словеније, Бугарске, Немачке, Америке, Румуније, Велике Британије. Најчешће резервишу преко сајта

Током јуна у Панчеву су одржане три градске
манифестације – Интернационални карневал, „Дани Вајферта” и „Класик фест”. Карневал традиционално угости велики број
трупа из иностранства, а све је више и посетилаца који долазе како би видели ову манифестацију. „Дани Вајферта” привуку у град
госте из околине који желе да уживају у музици и занатском пиву. Фестивал камерне
музике такође има своју публику, која пуни
све сале у којима се одржавају концерти. Све
три манифестације представљају велики туристички потенцијал, а из године у годину
приметно је да се број заинтересованих поbooking.com. Према речима запо сле них у уго сти тељ ским
објектима, највише одседају
бициклисти, који се задржавају дан-два, након чега настављају путовања.
– Нисам знао ништа о Панчеву када сам дошао први пут.
Знао сам само да је близу Београда и да су у њему и околним местима некада живели и
Немци. Чуо сам о индустрији
која постоји у близини града, а
с обзиром на то да ме веома

ВО ДИЧ ЗА СТРАН ЦЕ

У Туристичкој организацији Панчево странци
могу да нађу и водич који им може помоћи да
боље упознају град. Ова брошура се штампа
на три језика и садржи све оно што Панчево
чини посебним. На почетку се налазе информације о самом граду и мапа. Туристи се затим могу упознати са архитектуром,
специфичностима у вези с центром града и
трговима које се у њему налазе. Сваки објекат који је везан за знамениту личност из про-

шлости садржи и неколико информација о
њој. Детаљно су представљене цркве, затим
установе културе, индустријско наслеђе, као и
филмске локације. Туристи могу наћи податке о томе како да проведу активан одмор (вожња ролера, скејтборда, летење, спортско
пењање, пловидба, стреличарство, јахање, ходање...). Један део водича посвећен је и природи, а на крају постоје препоруке о томе шта
се може видети у непосредној близини града.

већава. У јулу је одржан фестивал „Wrong”,
који је дошао из Бугарске. Иако слабије посећен, јер је ово била прва година како се
одржава, он може бити интересантан странцима који слушају хип-хоп, ска, построк и
панк музику. У августу ће бити бројних музичких дешавања на платоу Културног центра, а крај месеца обележиће фестивал
„Freedom Art”, у оквиру којег се реализује и
пројекат „Music for Human Right” у ком учествују млади из пет земаља. Током сезоне
Панчево има много тога да понуди домаћој и
страној публици, као што су „Нова”, „Ethno.com”, Џез фестивал...

занима историја, читао сам и
о бомбардовању које се догодило 1999. године. Када сам
почео да читам више о Србији,
пронашао сам и податак да се
на новчаници од хиљаду динара налази лик Ђорђа Вајферта,
а онда сам увидео каква је његова веза с Панчевом – рекао
је Филип Рихтер, новинар из
Равензбурга.
Када је дошао, јако су му се
допале срдачност и топлина
људи које је сретао у Панчеву.
– Овај град има неки посебан дух. Види се да људи ипак
брину о архитектури и културном наслеђу, јер су неке зграде рестауриране, а с друге стране има и доста историјских грађевина које имају велики потенцијал. Много ми се допада
део града где се налази Католичка црква, као и Корзо. Најдража пекара ми је она у којој
се могу наћи домаће кифлице
– прича нам Филип.
Он је успео да види обалу
реке Тамиш, а претпоставља да
има пуно лепе природе за истраживање и у околини града.
– Можда би било лепо видети место где се спајају Дунав и

Тамиш, тако да ћу тамо сигурно отићи – каже знатижељно
Филип.

Град уметности
У граду тренутно бораве и Јоха нес Му дин гер и Со фи ја

Хирш, уметници из Берлина,
који су осликали два велика
мурала у Улици др Светислава
Касапиновића. Јоханес је урадио мурал поред кафеа „Галерија”, а Софија је осликала зид
у дворишту Електротехничке
школе „Никола Тесла”.
Јоханес је имао прилику да
види Панчево накратко прошле године, а сада је у граду
скоро две недеље. Највише времена је провео сликајући, али
је имао прилику и да прошета
по граду и упозна доста људи.
– Не знам шта је туристима
интересантно. Мени је било занимљиво да шетам и разгледам објекте који би могли да
се осликају. Допада ми се то
што је овде потребно много мање времена да се добије дозвола за сликање него у мојој земљи. Што се хране тиче, схватио сам да се овде једе баш тешка храна. С обзиром на то да

Софија Хирш

Јоханес Мудингер

ја не једем месо, помогао ми је
пријатељ одавде да нађем места где могу да купим храну за
себе – каже Joханес.
Он сматра да баш зато што
није све тако уређено и перфектно Панчево има неки свој
карактер.
Његова колегиница није успела да види превише у граду,
осим делова где се најчешће
снимају филмови.
– То ми је веома интересантно, али не знам да ли на неком
месту људи могу више да се
информишу на ту тему. Можда би било лепо да постоји
музеј посвећен филму, јер у
Панчево не долазе они који летују у Дубаију и луксузним летовалиштима, већ они који сами организују своје руте како
би више сазнали о другој земљи – каже Софија.
Мирјана Марић
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Пазите документа у иностранству

„Да ли је тачно да би требало да пре
поласка на пут у иностранство фотокопирам прву страну пасоша и личне
карте и понесем те копије са собом?”,
интересовало је нашег читаоца Драгана из Старчева.
Он је у праву, а објашњење за ту
препоруку може се наћи на сајту Министарства спољних послова. Тамо
пише и да, док смо у иностранству,
не држимо сва лична документа на
једном месту, јер постоји могућност
да будемо покрадени.
Они којима се догоди тако нешто,
а немају уз себе фотокопију прве стране пасоша, мораће да прођу сложену
административну процедуру док у нашој амбасади у страној земљи у којој
се налазе не добију тзв. путни лист,
документ с којим ће моћи да се врате

у Србију. Списак држава у којима Србија има своје амбасаде, као и њихове бројеве телефона и адресе могуће
је наћи на сајту Министарства спољних послова Србије.
У случају крађе или нестанка пасоша, личне карте или возачке дозволе у
иностранству, први и обавезан корак
је одлазак у полицију те земље и захтев да вам издају потврду да сте пријавили нестанак неког од ваших личних
докумената, или њихову крађу. Важно
је напоменути да у неким земљама које су чланице Европске уније или су
потписнице Шенгенског споразума полиција неће издати такву потврду странцима који не знају број украденог личног документа и зато се саветује да,
када пођете на путовања, понесете њихове копије са собом.
М. Г.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Камиони пролазе тамо
где је забрањено

Петак, 2. август 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

НА ЛОКАЛНИМ КУПАЛИШТИМА ОВИХ ДАНА

ЈЕЗЕРА И БАЗЕНИ ПУНИ КУПАЧА

У току је сезона купања и увелико су
отворени базени и плаже у Панчеву
и околини. Поред отвореног и затвореног градског базена, Тамиша, језера у Качареву, Беле стене и Миља
(Дунав), купачи често одлазе и на
удаљенија места, као и на приватне
базене. Према Заводу за јавно здравље, највећи квалитет воде који достижу градска купалишта је трећи
ниво – последњи према којем је вода
дозвољена за купање. Воду чији је
квалитет испод овог ступња (од укупно пет) није добро користити ни за
купање ни за рекреацију. Ту спада
Поњавица у три суседна села: Иванову, Банатском Брестовцу и Омољици. Водостај Тамиша код Панчева, Јабуке и Глогоња такође је лош,
али према Заводу не представља ризик за купање.

Веома су посећени и
чисти приватни базени у
местима ван града, као
што су Омољица, Црепаја,
Ковачица, Старчево...
„Камиони непрестано пролазе кроз
Јаношикову улицу иако им је кроз њу
забрањен саобраћај. Можете ли да видите с надлежнима докле ће то бити
тако и има ли наде да овај наш проблем буде решен?”, питао нас је ових
дана један наш читалац из Војловице.
Поводом овог упозорења контактирали смо с надлежнима у градској
Саобраћајној инспекцији. Одговорено нам је да су грађани из Јаношикове улице звали ту градску службу и да
су запослени у њој поводом тога одмах реаговали и почели да предузимају неке мере. Шеф Саобраћајне инспекције Милан Ђурић поводом тога
изјавио је за „Панчевац”:
– Прво смо извршили надзор да бисмо видели које су то улице. Од Рафинерије, па кроз улице: Јаношикову,

Светозара Марковића и Шандора Петефија дозвољен је саобраћај за теретна моторна возила све до Улице Јанка
Чмелика. У њој постоје обавезни смерови за теретна возила, због чега она
не смеју да иду даље према Улици 7.
јула. Саобраћај за теретна возила забрањен је и кроз ту улицу. Подсећам,
од Стрелишта и Улице Јоакима Вујића постоји знак обавезан смер десно
који налаже возачима обавезно скретање у Улицу Радивоја Кораћа и забрану уласка у Улицу 7. јула. Могу да
кажем и то да смо почели свакодневно да обилазимо тај део нашег града и
да ћемо санкционисати све возаче теретних возила који возе улицама где
то није дозвољено. Обавестио сам и
саобраћајну полицију, тако да ће и они
повести рачуна о томе.
М. Г.

За 5. август предвиђено
више рестрикција
За петак, 2. август, предвиђено је само једно искључење струје. Од 8.30
до 10.30 електричну енергију неће
имати становници Улице браће Јовановић, у делу од Улице Бранка Радичевића до Карађорђеве.
Затим, 5. августа неће бити струје у
више градских улица. Без ње ће најпре, у 8.30, остати наши суграђани који живе у Улици Радомира Путника:
од броја 20 па до Улице Милоша Требињца, као и од броја 25 до броја 33.
На списку за ову рестрикцију налазе се и Улица цара Душана у делу од
Војводе Радомира Путника па до Улице
6. октобра, као и Улица др Светислава

Касапиновића од Улице цара Душана
до Улице Милоша Требињца. У свим
овим улицама струја ће поново бити
укључена у 10.30.
Следеће искључење почиње у 9 сати, а трајаће до 11.30. Без струје ће
бити Јабучки пут, и то од Цветне улице па до броја 83. Последња рестрикција која је предвиђена за 5. август
почеће у 11, а трајаће до 13 сати. Обухватиће дечји вртић „Кекец”, Улицу
цара Лазара на потезу од Улице војводе Радомира Путника до Улице 6.
октобра, као и Улицу др Светислава
Касапиновића од Цара Душана до
Максима Горког.
М. Г.

ћања, док су карте за старију децу
105 динара, а за одрасле 150. Панчевци који се овде често освежавају
немају замерке.

Према подацима Завода
за јавно здравље,
највећи квалитет воде
који достижу градска
купалишта је
трећи ниво.
Ништа мање нису посећени ни чисти приватни базени у местима ван
града, као што су Омољица, Црепаја,
Ковачица, Старчево...
У тим насељима, поред базена, постоје и сауне и теретане, а ресторани
су познати по доброј домаћој кухињи.
Цене на овим купалиштима варирају. Негде се може платити само
улазница, а негде су у цену урачунати,
лежаљка, сунцобран, ручак, неограничена пића, сауна и фитнес-сала.
Базени у Дебељачи и Долову затворени су више од годину дана.
Ј. Катана

НАША АНКЕТА
ИДЕТЕ ЛИ НА КУПАЊЕ У ОКОЛИНИ ПАНЧЕВА?

Квалитет воде на базену задовољавајући

Р. МИЛОШЕВИЋ

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

У одржавање хигијене на плажама
спадају и дезинфекционе баријере,
одлагање смећа, функционалност тоалета, као и одговарајући број тушева. Издвојили смо панчевачке плаже
и базене који су посећени, уређени и
под надзором спасилачких служби.
Бесплатно је за купање качаревачко језеро, с водом која је здравствено
безбедна и чиста, мада зеленкаста, а
спада у трећу класу квалитета. Богато природно окружење овог простора
је, ипак, привлачно, с повољним ценама хране и пића, па врви од посетилаца. Исто тако позната туристичка атракција су вештачка белоцркванска језера, с неколико дивљих и два
уређена купалишта: Врачевгајским и
Градским језером. На излетима у Белој Цркви плаћа се само паркинг.
На двадесетак минута вожње од града налази се Бела стена – плажа на
Дунаву, на острву Чакљанац, на којој
се одмара и купа већина Панчеваца.
Од језерских купалишта популарна је
и Шљункара – вештачко језеро код
Ковина. На нешто већој удаљености
од Панчева су Вршачко језеро, са сланом термалном водом, као и Сребрно
језеро, изразито лепо излетиште.
Градски базен на Стрелишту је прорадио и отворен је од 10 до 18 сати.
Деца до пет година ослобођена су пла-

Р. ТАНАСКОВИЋ

Према испитивању воде на купалиштима у граду, најбољег квалитета су
Бела стена на Дунаву и качаревачко
језеро, а они припадају трећој класи
чистоће. Бактериолошка и хемијска
исправност воде на базену ЈКП-а „Младост” анализира се два пута недељно.
За многе је овај ниво чистоће довољно
добар. Зато су локалне плаже и базени
викендом пуни, али грађани с којима
смо разговарали, иако мисле да је чисто, нису једни од тих посетилаца.
РАДИВОЈЕ МИЛОШЕВИЋ,
грађевински техничар:
– У Панчеву има места за купање,
али ми нисмо ишли ове године. Више нам се допадају бање Врујци и
Ждрело. Одавно нисмо били у Панчеву и околини, али мислим да квалитет плажа и базена задовољава. Тамо углавном има људи, топло је и сви
хоће да се расхладе. У Тамишу се не

М. КАЛКАН

А. ТРЕСКАНИЦА

бих купао, а у последње време и не
видим никога да се ту купа.
РАДОВАН ТАНАСКОВИЋ,
дипломирани инжењер пољопривреде:
– Нисам се уопште купао, ни ове
године, ни прошле. Кеј и базен изгледају чисто, али не бих се купао у Тамишу. Квалитет воде није одговарајући. На језеро у Качареву никад нисам ишао.
МАРИЈА КАЛКАН, економиста:
– Не посећујем купалишта у Панчеву, зато што мислим да вода није
чиста. Углавном идем на море. Не
идем ни у Белу Цркву ни на базене.
АЛЕКСАНДРА ТРЕСКАНИЦА,
специјалиста струковни економиста:
– Не идем на купање у Панчеву,
посећујем београдске базене, „Олимп”,
приватни у Овчи, „Ташмајдан” и др.

З. МИТРАШИНОВИЋ

С. СИРОМА

Друштво ми говори да је чисто код
нас, међутим не одговара ми то што
нема сунцобрана и лежаљки на Градском базену. За околину сам чула да
није чисто, кажу да је језеро у Качареву прљаво. Не знам како је у Ковачици, тамо нисам била. Тамиш ми је
само за шетњу.
ЗОРАН МИТРАШИНОВИЋ,
ауто-механичар:
– Ове године нисам био на базену
на Стрелишту, али увек је било чисто
и посећивао сам га. Нисам био у Качареву. У Белој Цркви је сређено.
СНЕЖАНА СИРОМА, пензионер:
– У Тамиш, осим до колена, не бих
улазила, мада видим да се млади купају. Претпостављам да вода јесте за
купање у том случају. Не идем ни на
купање у околини града.
Анкетирала Јелена Катана
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ПАНЧЕВЦИ КОЈИ УВЕСЕЉАВАЈУ ГЛАСОМ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ПЕСМОМ ЛЕЧЕ ДУШУ
Младалачки дух
Ако је нека особа синоним за даму,
то је Нада Попаз (66). Иако певање
није било њена основна професија,
Панчевци је тако памте, јер је још од
своје четрнаесте године почела да наступа на приредбама са забавним ансамблом КУД „Абрашевић”. Нада потиче из музичке породице, у којој су
се оба брата одувек бавила музиком,
а отац свирао у оркестру Властимира
Павловића Царевца све до пензије.
Први наступ имала је с братом Сашом 1968. године, када ју је повео на
турнеју. С обзиром на то да се у њиховој кући слушала веома квалитетна музика, Нада је тада певала највеће стране хитове и песме са „Евровизије”.

– У то време није било интернета,
па је до плоча долазио мој брат преко
пријатеља из Америке, а већ када сам
била у средњој школи, могле су да се
набаве у „Галебу”. Сећам се како сам
трчала после школе да купим нови
албум Тома Џонса – каже Нада.
Од 1969. до 1978. наступала је са
„Абрашевићем”. Свирали су по домовима културе у граду и насељеним местима, а певали су искључиво забавну
музику. Након неког времена почели
су да свирају и на игранкама у Студентском, недељом од пола осам до
пола једанаест. Наступали су и у Београду, у хотелима „Југославија” и „Метропол”, и на свим значајним сусретима тадашњих великих предузећа.
Док је била у „Абрашевићу”, сарађивала је паралелно и с војском. Почела је као учесник такмичења омладинаца и војника у знању и умећу.
Стигла је до финала, које је било у Београду, где јој је на
по бе ди
че сти тао
представник Босне и
Херцеговине – Здравко Чолић.
– Задовољна сам,
јер нисам морала да
ра дим оно што не
волим. Кад постанете неко, онда више
нисте своји – каже
Нада.
Она је покушала
након скоро више од
десет година паузе
да пева с бендом и
то је трајало нешто
краће од две године.
Од 2002. наступа самостално и користи матрице по препоруци свог брата
Саше. Поред евергрин музике, пева и
новије песме које изводе Адел, Роби
Вилијамс, Ејми Вајнхаус, као и неке
обраде старих песама у боса нова стилу.
– Музика ми подмлађује дух. Неко
ко воли музику и ко се њом бави не
може никада да остари – закључује
Нада.

Народно весеље
Паја Срданов (60) себе назива народним певачем. Одмалена је био окружен музиком, јер су његов рођени
брат и брат од стрица тада увелико
свирали на весељима.
– Пре четрдесет три године добио
сам хармонику, коју имам и дан-да-

нас. Кад сам тек почео да вежбам, одмах су ме убацили
да свирам. Једног јутра су ме сачекали
музичари из оркестра мог брата и рекли да сви рам на
свадби с њима. То је
било 1976. Није ми
било свеједно, али
сам се снашао. Од те
прве свирке купио
сам себи магнетофон
и ручни сат и још ми
је оста ло нов ца –
прича с носталгијом
Паја.
Каже да тада није
било хармоникаша који није и певао.
Свирали су на свим прославама: од
звања у сватове, преко испраћаја, до
крштења и свадби, а радили су и за
нову годину.
– Памтим да је највећи бакшиш
био на једној свадби у Дебељачи 1977.
године. Нас четворо смо зарадили толико да је сваки од
нас могао да купи по
„фићу” – каже Паја.
Осим раз ли ке у
трајању весеља и заради, прича он, различито је и то да се
раније више уживало у музици. Гости
су седели и слушали, док је данас као
да су у дискотеци.
Само да је брзо и весело и да се нон-стоп
игра.
– Сећам се када је
изашла песма „Поломио ветар гране”
Нада Попаз Ма рин ка Ро кви ћа
1988. године. Ми смо
је чули на радију и „скинули”, и први
пут извели на прослави Нове године.
Те вечери смо били као на концерту.
Свирали смо добро, а гости су седели
и слушали и били одушевљени – прича Паја.
Он каже да се и даље траже песме
Предрага Живковића Тозовца, Шабана Шаулића и све оне добре старе
народне.
– Ја немам омиљену песму. Волим
севдалинке, шумадијске, врањанске,
све оне које имају лепу поруку. Онако кад ме „џагне” у срце, знам да је
добра песма – каже Паја.

Праве „двојке”
Ранко Васић (52) бави се професионално музиком од седамнаесте године. Од почетка је био наклоњен народној музици и изводио ју је по кафанама и разним весељима. Каже да

Паја Срданов
се тада лепо зарађивало, али да њему
није била важна зарада, већ жеља и
воља да се бави музиком.
– Најлепше се осећам кад певам и
видим да су људи задовољни, срећни
и весели – прича Ранко.
Према његовом искуству, увек се
траже живље песме, јер људи воле и
да запевају и заиграју.
– Наручују се једнако старе и нове
нумере. Морамо да будемо у тренду
да бисмо задовољили све укусе, а у
супротном можемо постати брзо неинтересантни – каже Ранко.
Он нам је открио да је песма која
се најчешће поручује „Сиромах сам,
ал’ волим да живим”. Он воли да пева праве „двојке”, као што су „Скелеџијо на Морави” и „Желео бих да те
заборавим”.

Ранко Васић
Највећи бакшиши које памти били
су крајем осамдесетих, када је њих
шесторо у бенду могло да заради и по
пет хиљада марака.
– У овом послу је данас најтеже да
сви буду задовољни. Сви хоће све и
одједном, али када су гости под дејством алкохола, то може да буде напорно. Ипак, најлепше је када после
неког весеља дођу младенци и захвале што смо им улепшали весеље – каже Ранко.
Он додаје да је поносан на себе, јер
је упркос свему остао исти.

Филозофски приступ
Жељко Тођераш Тођа (55) био је задужен да увесељава друштво на гитари
још у Петој београдској гимназији, а
касније и на Филозофском факултету.
Неформална дружења претварала су се у
свирке, касније журке, а с временом је
почео да добија понуде да замењује неке музичаре у Скадарлији. Са свим тим искуством, након доласка из војске добио је
понуду да свира с бендом џез и евергрин.
С обзиром на то да је
кренуо период кризе,
прихватио је и званично је музичар од
1990. године.
– Од почетка сам
свирао домаћи рок, као што су „Рибља чорба”, „Азра”, „Индекси”, „Бијело дугме”, а највише сам био познат
по одличним интерпретацијама кантауторске музике Ђорђа Балашевића,
Арсена Дедића и Ибрице Јусића –
прича нам Тођа.
Са својим првим бендом имао је
озбиљне наступе по ресторанима, амбасадама, концертима, телевизијским
и радио емисијама. У Грчкој су за три
године имали више стотина наступа.
Међутим, након повратка бенд се распао и он је наставио самосталну каријеру.
– Када си сам, све мора да буде пуно и ритмички и хармонски и певачки. Све осмишљаваш сам и одговорност је већа – каже Тођа.
Каже да је лепо свирати и на
ексклузивним догађајима, али и
на малим породичним окупљањима.
– Импонује ти када свираш у амбасадама или на неком луксузном
броду или пријему, јер треба да дорастеш тој ситуацији. То је изазов.
Ипак, најбоље је свирати на пикнику, где се људи скупе по кључу
кумства или пријатељства. То су
најопуштеније свирке. Оно што посебно волим, јесте када радим у
добрим клубовима, где публика зна
шта жели да слуша, када има укус
и критеријуме – каже Тођа.
Каже да активно зна од триста
до петсто песама, а пасивно око
хиљаду којих треба да се подсети.
Међу песмама које изводи има и
неких његових кантауторских.

Балерина на потпетицама
Теа Стошевска (29) бави се музиком од малих ногу. Први сусрет
са уметношћу био је у балетској
школи коју је похађала од своје треће
године. Касније је завршила и средњу школу „Лујо Давичо”.
– Као дете сам стално певала, али
више за себе, јер сам била јако стидљива. Од када су родитељи препо-

знали музички таленат, постала сам
члан дечјег хора „Звончићи”, а с пет
година, док сам још ишла у вртић,
уписала сам музичку школу као најмлађи ученик и апсолутни слухиста
на смеру за клавир. Касније сам певала и у школском хору – прича Теа.
Она је први јавни солистички наступ имала с десет година на музичком фестивалу „Распевано пролеће”,
а певањем се бавила и у оквиру женске етно певачке групе у КУД-у „Станко Пауновић”.
Теа је апсолвент Учитељског факултета и њена првенствена намера
није била да се професионално бави
певањем. Једном је у башти кафића у
Његошевој улици, 2012. године, заменила колегу Тођу, коме је пукла
жица на гитари, што је публика са
одушевљењем прихватила.
– Стидљиво сам почела, а репертоар сам бирала сама, страну и забавну
музика. Када сам видела реакцију људи који су седели, као и пролазника
који су застајали, и чула аплауз после
сваке песме, схватила сам да је то то.
Тада сам постала певачица – рекла је
Теа.
У почетку је одбијала сарадњу с колегама који су свирали народну музику, али је с временом због потражње и самог посла научила да пева и
популарну комерцијалну музику.
– Када радите посао који волите и
када бирате људе с којима сарађујете
и места на којима радите, посао се
претвара у уживање. Сходно томе на

Флора и Пол се никад нису срели.
Њихова путовања, опсесије и упорна потрага за величанственим упркос свеопштој болести и смрти надопуњују се из поглавља у поглавље
у овој причи о побуни против уметничких и друштвених табуа, моћи
и немоћи идеологије и уметности.
Два читаоца који до 7. августа, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта је за вас рај?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”.
Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте КО (размак) Лагуна (размак)
текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Вук” Леа Каруа

Жељко Тођераш
свирци немам утисак да „радим” или
„одрађујем”. Уживам у сваком тону
који отпевам и драго ми је што то и
колеге и гости препознају – прича Теа.
Једним од најзначајнијих извођења у каријери сматра наступ пред
концерт Цеце Ражнатовић у Порторожу 2017. године.
– Када се попнем на бину, знам да
је то то. То сам ја, то је мој свет. Ту се
осећам најприродније и дајем максимум. Још лепше је што то људи осете, па заиста заборавим да сам „на
послу”. Аутор сам песме „Умри мушки”, за коју сам написала музику и
текст. Дар за компоновање наследила сам од оца, који је кантаутор. Музика коју приватно слушам углавном
је страна – каже Теа.

Њихови животи мере се вековима, а не деценијама. Погледом уливају страх у кости, а непријатељ
умире с њиховим именом на уснама: Анакими. На другој обали реке простире се земља Јужњака, који живе за тренутак, жељни богатства и моћи. Иако њихова вештина није дорасла безграничној амбицији, Јужњаци ће се упустити у
поход на Црно краљевство.
Два читаоца који до 7. августа, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „У којој мери је човек човеку
вук?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте КО (размак) Алнари (размак)
текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Фото: М. Леверт

За неке људе не можемо са сигурношћу да тврдимо да ли су прво проговорили или пропевали, јер њихова
љубав према музици досеже до најмлађих дана. Оно што знамо, јесте да
су срца људи који их слушају испуњена радошћу и задовољством јер знају
да погоде ону скривену жицу.

„Рај на другом
ћошку” Марија
Варгаса Љосе

Теа Стошевска
Оно што сматра негативном страном овог посла, јесте то што девојке
морају стално да изгледају лепо, па
након неколико сати стајања на високим потпетицама може да буде тешко.
Мирјана Марић

У прошлом броју смо вас питали
колико често се дешава да нисте у
праву. Књиге из „Вулкана” добиће
аутори следећих порука:
„Вероватно нисам у праву чешће
него што сам свестан. Овим путем
бих се извинио свима према којима сам згрешио. Хвала.” 062/2137...
„Ја сам, као и сваки родитељ,
увек у праву. Таман посла да признам да је другачије.” 064/4656...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање које боје је за вас
бескрај:
„Бескрај је њених боја, боје њене косе, усана, коже и очију. Бескрај је њена боја.” 064/0541...
„Бескрај је боје људске глупости.” 063/7021...
Д. К.
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
САМО СУБОТОМ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)
dr sc. med.
Слободан Томић

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево
Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

Институт „Дедиње”
АКЦИЈE

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

АКЦИЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара
ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара
Прегледе обавља

ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА
(еритроцити, хемоглобин, леукоцити
и тромбоцити)
и ГВОЖЂЕ
Цена: 350 динара
ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА,
HDL, LDL, ТРИГЛИЦЕРИДИ И
АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС

Цена: 500 динара

др Небојша Тасић

Општа болница Панчево
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА AST
• АНАЛИЗА ALT
ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА CRP

Цена: 90 динара
Цена: 90 динара
Цена: 400 динара

ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA – цена: 700 динара, fPSA – цена: 800 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
FT4 – цена: 450 динара, FT3 – цена: 450 динара,
TSH – цена: 450 динара
ПАКЕТ 7
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 – цена: 400 динара,
T4 – цена: 400 динара
ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)
АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара

•
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НА ПРОДАЈУ веш-машина
и фрижидер. 063/158-2750. (4825)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ полован цреп
кикинда 272. 064/701-2432. (4825)

ХИТНО продајем опел
фронтеру у одличном возном стању, регистрован,
2001. годиште. 064/86623-08. (28077)

ПРОДАЈЕМ машину за
производњу папирних џакова. Тел. 064/424-95-10
(280949)

ПОЛО 1.9 СДИ, 2001, троје
врата, у добром стању, регистрован. 064/130-36-02.
ПУНТО 1.2, 8 В, 2010, децембар, фул опрема, атестиран плин. 064/130-3602.
ПУНТО 3, 1.3 мултиџет дизел, 2004/5, петора врата,
фул опрема, 156.000 км.
064/587-50-24.
ПОЛО 1.4, 16 В, 2003, петора врата, фул опрема,
прва боја, на име.
064/587-50-24.
ПРОДАЈЕМ фолксваген
пасат, 2007. годиште, караван, Б 6 у одличном стању, регистрован, власник.
064/207-19-88. (280818)

marketing@pancevac-online.rs

БАЛИРАНА детелина, сирак, слама, на продају.
Мића, 064/303-28-68.
(280963)
НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409991. (280830)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 70 до
1.300 евра. 062/193-36-05.

МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ пећ на чврсто
гориво, за Ц/Г термомонт
17. 064/179-10-40.
(280768)

ПИЛИЋИ, прасићи, уређени и живи на продају.
064/303-28-68. (280963)

ПРОДАЈЕМ котао на струју
од 12 кв, за Ц/Г, ЕИ Ниш.
064/179-10-40. (280768)

КУПОПРОДАЈА

ПРОДАЈЕМ талпе, ораховина, дебљине 6 цм.
064/135-67-76. (280769)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре,
долазак на адресу.
064/158-44-10, 063/10111-47. (280184)

ПОТРАЖЊА

РАСПРОДАЈА новог намеЗМАЈ половни делови 141- штаја, столице од 1.600,
142, прскалица морава 440 столови од 4.500. 060/600- КУПУЈЕМ полован намел. Тел. 063/879-32-57. (280898) 14-52. (280771)
штај, плинске боце, перје,
НОВИ КЛИК-КЛАК лежабакар, акумуалторе, гвојеви, нови од 12.900, дрве- жђе. 066/900-79-04.
„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО
ни кревети од 5.900.
(280739)
• Буква, багрем, храст – најповољније
060/600-14-52. (280771)
КУПУЈЕМ значке, ордење,
• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³
ШЕРПЕ комплет, ростмедаље, новац, сатове,
• Акција: буква 2 м³ – 7.000 динара
фрај, фотеље, лежај симпенкала. Тел. 013/313по, сунцобрани, двосед,
062/873-19-80; 064/503-30-11
458, 063/199-60-36,
чиније. 064/955-51-85.
064/481-14-77. (280756)
ПРОДАЈЕМ полован, неис- (28509)
АСТРА караван, 1998, 1.6
КУПУЈЕМ ТА пећи, исбензин, плин, регистрован праван култиватор briggs
ТЕПИХ, телевизор, видоправност није битна. 335до 20. августа 2019. Ударе- simplicity 1008 roticul мо- рикордер, тротинет, гори930, 063/705-18-18. (280732)
дел 190492 и нови карбуна задња врата, 700 евра.
оник на нафту, пластична
КУПУЈЕМ перје, старински
060/501-11-90. (280829)
ратор за исти. Тел.
бурад. 064/206-30-24.
намештај, сатове, слике,
063/254-798.
(280967)
(280783)
ПУНТО класик 1.2, 2009, 5
стари новац, сифон флаВ, металик сив, гражиран,
ПРОДАЈЕМ десет ЛР коше, старо покућство. 335ГАРАЖЕ
одличан. 064/856-60-65.
шница (без пчела) и базен 930, 063/705-18-18. (280757)
(280908)
305х76. Тел. 061/424-63КУПУЈЕМ старо гвожђе,
22. (280822)
ПУНТО 1.2, 2001, 3 В, цр- ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ гавеш-машине, замрзиваче и
вен, клима ради, одличан, ражу на Тесли, површине
ПРОДАЈЕМ повољно ТА
све остало. 061/627-07-31.
136.000. 064/142-55-93.
25 квм, са каналом.
пећ. Тел. 063/733-61-78.
(280858)
(280908)
063/313-848. (280880)
(280823)
ПРОДАЈЕМ гаражу на Содари. 064/665-90-00.
(280883)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ШКОДА фелиција караван, 2001, власник.
064/157-20-03. (280879)
КЕЦ 2007, тек регистрован, солидан. 064/194-5396. (280884)
ХЈУНДАИ санта фе, 2002,
перфектан. 064/194-5396,. (280884)
ФИЈАТ темпра караван
1.6, бензин,плин, 1997. годиште, повољно, власник.
063/826-55-05. (280903)
ОКТАВИЈА А 4, 2008, 1.9
ТДИ, регистрован, власник, гаражиран. 063/345837. (280893)
ПУНТО класик, 1.2, бензин, 2010. годиште, одличан, једини власник, 2.500
евра. 063/839-56-85. (280942)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало, продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/21159-15. (280830)
КУПУЈЕМ аутомобиле, стање небитно, до 1.800 евра.
063/165-83-75. (4825)

БАЛИРАНА детелина и јарад на продају. 060/44455-01. (280682)
КОМБИНОВАНА пећ,
13.000, веш-машина
10.000, замрзивач 380 литара, 15.000. 063/436-682.
(280441)
КАМП-ПРИКОЛИЦА
адрија 3.05 м, у фулу, истекла регистрација.
062/186-36-08. (280733)
ШПРОЕТ, ТВ, микроталасна пећ, двосед, фотеља,
тросед. 013/352-475.
(280748)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
56 ари, градско грађевинско, викендица, струја, вода. 064/280-60-53. (279930)
КУЋА у Иванову, видети,
договор, 063/372-428.
(278249)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
на Златибору за некретнину у Панчеву. 069/158-6376. (280592)

ПРОДАЈЕМ воћњак 18
ари, 1/1, Кудељарски насип. 063/472-669. (280779)

ШЉИВА, крушка виљамовка, бресква, грожђе, дуња,
за ракију продајем. Тел.
063/898-53-08. (280835)
ПРОДАЈЕМ фрижидер мали, замрзивач вертикални,
веш-машину, моће ваше
неисправно. 064/129-7360. (280904)

КУПУЈЕМ веш-машине, замрзиваче, телевизоре, гвожђе, бакар, месинг, чистим таване, подруме, шупе. 061/322-04-94. (280924)

ОГРЕВ
ПРОМЕТ

КУПУЈЕМ бакар, месинг,
гвожђе, телевизоре, алуминијум, белу технику, отпадне каблове. 061/32177-93. (280929)

063/893-89-87
ПРОДАЈЕМ ремонтоване,
065/893-89-87
ТА пећи (2,3, 4, 6 кв), доИСПОРУКА
ОДМАХ
става, монтажа, гаранција.
335-930, 063/705-18-18.
АДРИА камп-приколиоца
(180757)
и пента 7 кс, повољно, прДВА кауча и клуб сточић
ви власник. 066/408-426.
стилски за дневни бора(280896)
вак. 064/439-40-92.
УГРАДНА рерна, комбино(280758)
вани фрижидер са два моПРОДАЈЕМ горење замртора, судо-машина, угаона
зивач, 310 л, сандучар, у
гарнитура, тросед мојца.
одличном стању, због пре- Тел. 063/861-82-66. (280421)
сељења, хитно. 064/282ПОКЛАЊАМ половни на42-38. (280708)
мештај, кревете, душеке,
ДЕЛОВИ витрине, сточић, итд. 064/612-44-21. (4825)
фрижидер ободин 180 лиПРОДАЈЕМ машине за
тара, полован, исправан.
шивењем, ендлерицу и
343-251. (280766)
ибердек. Тел. 063/882-2377. (4825)

ПРОДАЈЕМ кућу 120 квм
+ 80 помоћни објекти, 5,5
ари, легализована. Тел.
063/805-63-54. (280776)
ПРОДАЈЕМ плац од 33
ара, Новосељански пут
139. 063/886-85-82.
(280780)

ПРОДАЈЕМ шијацу масажер за стопала, нов. Тел.
066/367-017. (280834)

Сушени вреоци 13.000
Штаваљ коцка 13.800
Пљевља
12.600
Костолац
8.000
Ковин коцка
7.500
Сирови вреоци 8.000

КУЋА, 140 квм, центар
Иланџе, замена 16 ари,
помоћни објекти. 064/07523-67. (280761)

КУПУЈЕМ стро гвожђе,
акумулаторе, замрзиваче,
телевизоре, веш-машине,
чистимо таване, подруме,
шупе. 061/206-26-24.
(280924)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Иланџе. Тел. 060/353-5801. (280500)
МРАМОРАК, комфорна
кућа, може и замена. Тел.
069/255-87-86. (280019)
КУЋА на Стрелишту, 120
квм, одлична локација, цена 40.000 евра. Тел.
063/186-63-24. (280033)
ПАНЧЕВО-ЦЕНТАР, укњижена кућа/стан, 67 квм,
власник. 061/295-40-40,
064/132-36-63. (279901)

ВИКЕНДИЦА са објектом
од 150 квм и воћњаком,
легализована, може замена за ауто или мањи стан
уз доплату. 064/305-74-64.
(280621)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 57 квм,
на три ара плаца, легализовано, 24.000 евра.
063/771-42-24. (280847)

КУЋА, бања Врујци, 60
квм, 6 ари, продајем/мењам. 064/955-51-85. ПРОПЛАЦ 32 ара, Пелистерска ДАЈЕМ усељиву кућу у Бапреко пруге, пола под вонатском Новом Селу. Тел.
ћем. 064/113-47-76. (280667) 310-697. (280808)
ПРОДАЈЕМ кућу са 300
квм локала у центру Омољице, хитно. 066/311-271.
(280507)
ПРОДАЈЕМ кућу. 064/41424-71. (280432)
КУЋА, Долово на продају,
повољно. Тел. 063/707-1964, 062/103-38-63. (280706)
ПРОДАЈЕМ кућу у ВојлоКУПУЈЕМ кућу, центар и
вици, две стамбене једиказан за ракију 120 - 200
л. 064/948-71-22. (280442) нице, ЦГ. 013/367-261,
062/348-137.
КУЋА у Иванову, цена по
ПРОДАЈЕМ кућу у Војловиђењу, и договору. Тел.
вици, две стамбене једи069/251-59-99. (280707)
нице, ЦГ. 013/367-261,
БАЊА ВРУЈЦИ, 105 квм +
062/348-137.
40 квм, тераса, 5 ари, заБАВАНИШТАНСКИ пут,
мена Панчево. 063/307викендица, 16 ари, струја,
816. (28о708)
вода, 20.000. (679), „Трем
ПОВОЉНО кућа 127 квм,
01”, 063/836-23-83. (280810)
Стрелиште, само 280 евра
ПОТРЕБАН радник за рад
квм. 062/159-11-23.
КУЋА на продају, Војлови- у посластичарници, до 50
година. „Пласт про”.
ца, 70 квм, 6 ари плаца,
19.000 евра. 066/341-920. 064/192-85-44.
(280719)

КОКЕ носиље старе годину дана, у пуној носивости.. 063/315-381.
(280935)

ДЕБЕЉАЧА, 130 квм, 7.5
ара, продајем/мењам за
панчевачки стан. 064/92889-68. (280742)

КУЋА на продају у Иванову. 064/828-36-26,
062/415-359. (280837)

ПРОДАЈЕМ судоперу и сотале кухињске елементе,
судоепра 3.000 динара нова. 371-568, 063/773-4597. (280946)

ПОВОЉНО продајем викендицу, бања Врујци, 200
м од пијаце и главних базена. 064/010-50-69. (280750)

КУЋА, Горњи град, 170
квм, на 3,72 ара плаца,
укњижено, етажно грејање
на гас, вода, струја, канализација, миран крај близу
центра града. Цена договор. Тел. 066/539-01-88.
(280837)

НА ПРОДАЈУ камена коцка, цепам и уносим дрва.
063/423-466. (280945)

КУЋА, 120 квм, два стана,
Цара Душана, 5,5 ари, помоћни објекти. 064/07523-67. (280761)

ПРОДАЈЕМ земљу, 64 ара,
Аеродром. 063/639-952.
(280850)
ПРОДАЈЕ се самостална
кућа, 89 квм, у заједничком дворишту у центру
Панчева. 063/848-33-89.
(280862)
ДОЊИ ГРАД, кућа 106
квм, плац 4.6 ари, два
бројила гас, канализација,
замена. (470), „Дива некретнине”, 064/246-05-71.
(280872)
ШИРИ центар, кућа 160
квм, 7 ари, 50.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(280874)
ВОЋЊАК 15 ари, викендица, Баваништански пут,
други ред, друго немачко
поље. 064/368-04-77. (280895)
ЗЕМЉА 1 хектар и 20 ари
+ 83 ара, Баваништански
пут, Биса. 064/509-63-88.
(280931)
ПРОДАЈЕМ плац 31 ар,
30 х 103. 064/131-42-02
(280919)
ПЛАЦЕВИ, градско грађеивнско земљиште, дозвољена градња, власник.
064/212-52-52. (280922)
ЗА ИНВЕСТИТОРЕ, Св.
Саве, кућа на 5,23 ара,
110.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (280912)
ЈАБУЧКИ, преко од Алемекса, 46,6 ари, до пута,
60.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (280912)
КУДЕЉАРАЦ, кућа сређенам, 88 квм, 4.85 ара,
33.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (280912)
ВОЈЛОВИЦА, 100 квм, 4,3
ара, 28.000, 120 квм, екстра сређена, 14,5 ари,
56.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (280912)
ДВА ЛАНЦА земље, Новосељански пут, један прва
дуж, други друга дуж. Звати од 19.30 до 21. тел.
060/034-87-53. Аца (4825)
ПРОДАЈЕМ кућу у Самошу, плац 15 ари. 062/18047-42. (4825)
ПРОДАЈЕМ кућу, Стрелиште, са два улаза, легализована у потпуности.
063/320-645. (280936)
КУЋА са гаражом 165 квм
+ подрум 60 квм, Стрелиште. 062/202-961. (280944)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

НОВО СЕЛО, кућа, ПР +
ПК, одлична, нова, одмах
усељива, прелепа; Баваништаснки, нова, укњижена,
ПР + Пк, 10 ари. „Милка
М”, 063/744-28-66. (280981)
КУЋА, Краљевића Марка
17, 4.5 ари, 100 квм.
063/837-91-30. (280950)
УКЊИЖЕН грађевински
плац са кућом, 4.5 ари ,
плацеве 3 ара, пут, струја,в ода, техничка вода.
063/812-42-09. (280951)
ПРОДАЈЕМО повољно зидану викендицу у Делиблатској пешчари.
063/164-32-26. (280966)
КУЋА монтажна, 70 квм,
2 ара, 1/1, 19.000 евра,
Козарачка 10-ц, 063/80407-85. (280977)
КУЋА 55 квбм, реновирана, 2 ара. Козарачка 10-а,
063/804-07-85. (280977)
КУЋА 100 квм, усељива, 4
ара, 29.000 евра. Козарачка 10-б, 063/804-0785. (280977)
СТРЕЛИШТЕ, дуплекс, нов
прелеп, 103 квм, лифт, ЦГ,
прелеп распоред. „Милка
М”, 063/744-28-66. (280981)
МИСА, кућа, одлична, ПО,
ПР и ПК, празна, одмах
усељива. „Милка М”,
063/744-28-66. (280981)

ПРОДАЈЕМ кућу за рушење, плац 3,16 ари, Котеж.
064/324-12-48. (280600)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка Зрењанина, власник. 061/38288-88. (280106/р)

ОГЛАСИ

КОТЕЖ, 46 квм + 10, двособан, уредан, тераса,
28.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(280878)
СТАН у Тамиш капији, 62
квм, IV спрат, ЦГ, лифт,
790 евра/квм. 063/329340. (280861)

ПРОДАЈЕМ сређен дворишни стан у центру. Тел.
ПРОДАЈЕМ једноипособан 063/063/771-18-49. (280868)
стан у центру Панчева.
ПРОДАЈЕМ стан, полусу060/505-54-25. (279518)
терен 30 квм, 13.500 евра,
ПРОДАЈЕМ дворишни
Миса. Тел. 061/171-54-06.
стан, Жарка Зрењанина до (280869)
улице, власник. 063/803ПРОДАЈЕМ повољно лепу
05-40. (280775)
гарсоњеру, полусуерен,
МИСА. 64 квм, 20.500;
Маргита 690 евра, 30 квм.
063/377-835. (280499)

нова Миса. Тел. 064/66586-51, 065/237-10-68.
(280870)

ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.
Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

Контакт: Љупко, 063/313-844,
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
ПРОДАЈЕМ стан у Милоша Обреновића преко пута Авив парка, 117 квм.
063/159-99-62. (279888)
СОДАРА, 75 квм, ЦГ, III,
лифт, двоипособан. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(280810)

ПРОДАЈЕМ без посредника трособан стан 100 квм,
центар Панчева, власник.
063/240-589. (280927)
КОТЕЖ 1, 2.5, IV, 38.000;
Содара, 2.0, ТА, 23.000.
(338), „Јанковић”, 348025. (280926)

ЦЕНТАР, једнособан, 34
квм, IV, ЦГ, усељив,
24.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (280613)
КОТЕЖ 1, двособан, I
спрат, 50 квм, ЦГ, тераса.
(478) „Дива некретнине”,
345-534, 064/246-05-71.
(280872)
ЈЕДНОСОБАН, Котеж 1,
комплетно сређен, прелеп,
ЦГ, само 22.500; Тесла,
ВП, ЦГ, 22.000. „Милка
М”, 063/744-28-66. (280981)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844

КОТЕЖ 1, двособан, 60
ПРОДАЈЕМ једноипособан квм, ЦГ, IV, 37.000. (336),
стан у центру Панчева.
„Олимп”, 351-061,
060/505-54-25. (280817)
063/494-898. (280613)
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СТРЕЛИШТЕ, 70 + 50 ,
37.000; дворишни, 32,
12.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494898.(280926)

ДВОСОБАН, Котеж 2, II
спрат, са намештајем, договор. (470), „Дива некретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (28’0974)

ТЕСЛА, двособан, ВПР, 52
квм, ТА, ПВЦ, 34.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (280946)

ЈЕДНОИОЧСОБАН, Маргита, I, 53, нов, хитно; Миса, I, 22.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (280981)

КОТЕЖ 1, двособан, I, II,
52, 60 квм, ЦГ; 37.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (280946)

ТЕСЛА, преко пута Лидла,
високо приземље, 50 квм,
ЦГ, реновиран, 40.000
евра. 060/441-11-23. (280955)

ТЕСЛА, двособан, VII, 49
квм, ЦГ, 29.000. (353),
„Премиер”, 063/800-4430. (280946)

ДВОСОБАН, Тесла, 47,
комплетно сређен, празан,
само 26.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (280981)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
III, 55 квм, ЦГ, 29.500.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (280946)

КОТЕЖ 2, леп, 64 квм,
37.000; Котеж 1, мањи
двособан,д оговор и већи
двособан 37.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4825)

НОВА МИСА, гарсоњера,
I, 25 квм, ТА, усељива,
15.500. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (280946)
ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
46 квм, на Стрелишту продајем, без посредника.
065/206-66-32. (280947)
НОВА МИСА, једнособан,
27 квм, поткровље, одмах
усељив. 063/777-28-66.
(280952)

СОДАРА, 36 квм, тераса
ЗЕЛЕНГОРА, 38 квм, IV
9, ЦГ, ПР, само да се
спрат, ТА, 25.00; Стрелиокречи хигијенски.
ште, 42 квм, I спрат, 21.000; 063/836-23-83, „Трем 01”
Нова Миса, 35 квм, 12.500
(679). (4825)
и 27 квм, 9.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4825)
СТРОГИ центар, 170 квм,
тераса 40 , капитална-инвестиција, подрум, таван,
170 квм. (478) „Дива некретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (280872)
ТАМИШ КАПИЈА, комфоран, двособан, 65 квм, III,
ЦГ, 56.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(280613)
ШИРИ ЦЕНТАР, двособан,
54 квм, ВП, ЕГ, реновиран,
38.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (280613)
НОВА МИСА, новоградња,
95 квм, трособан лукс станови, завршни радови у
току, могућност кредита.
062/966-92-96. (280892)
НОВОГРАДЊА, 60 квм, II,
подно грејање, 750
евра/квм. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (280531)
КОТЕЖ 2, леп једноипособан, пот, 39 квм, 22.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(280912)

ТЕСЛА, реновиран, 37
квм, ВП, 29.000; 38 квм, I,
ЦГ, 26.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4825)
СОДАРА, двоипособан,
42.000; троипособан,
50.000 и једнособан
26.000. „Лајф”, 061/66291-48. (4825)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан, Стрелиште,
50 квм, II ЦГ, исплата одмах, без посредника.
063/436-682. (280441)

КУПУЈЕМ двособан стан
до другог спрата, без посредника. 064/130-69-56,
064/448-71-14. (280816)

КУПУЈЕМ једнособан, једноипособан стан на Содари, кеш купац. 062/207004. (280874)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ трособан стан
на новој Миси са грејањем. 013/371-561,
063/360-165. (280457)
ИЗДАЈЕМ собу, кујну, у
Мафгити, Светозара Шемића 70-а, Панчево. Тео.
013/354-703. (280754)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
стан , центар, за самца, 28
квм, договор. 060/752-2228. (280793)
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ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ локал 24 квм,
налази се између Максија
и Библиотеке. Тел.
064/134-06-08. (280791)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Котежу 1. Тел. 063/73856-42. (280740)

ИЗДАЈЕМ локал преко пута Дома здравља,3 4 квм,
060/333-02-43. (280848)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у кући, Стрелиште
код школе. Та. 063/82161-83. (280802)
ИЗДАЈЕМ дворишни гарсоњеру, намештену, код
Болнице, СББ, wi/fi.
060/023-08-54. (280811)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан близу болнице. Звати после 17 сањти.
060/163-35-95. (280833)

ИЗДАЈЕМ стан у центру
града за ученике. Тел.
060/317-48-78. (280816)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Тесли, 060/44-11-23.
(280855)
ИЗДАЈЕМ мањи намештен
стан у кући. 063/188-4009. (280929)
ИЗДАЈЕМ стан, једноипособан, Железничка 3, 100
евра. Јабучки пут.,
063/135-29-76. (280977)

ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕМ локал код Зелене пијаце и више средњих
школа. 063/617-421.
(280732)
ПОЛУНАМЕШТЕНА гарсоњера, дворишни стан за
самце у центру града.
063/733-902-53. (280857)
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ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан на Тесли.
064/646-08-45. (280842)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал од 39 квм, центар
Стрелишта. Тел. 064/26771-74. (280856)

ПОТРЕБАН ноћни чувари,
преко 60 година, пожељно
пензионер. 013/334-004,
Млађа. (ф)

ИЗДАЈЕМ локал код улаза
у пијацу, близина три школе. 060/351-03-56. (280841)

ПОТРЕБНИ вредни и одговорни људи за поделу рекламног материјала.
060/664-60-06. (280385)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал 15 квм, спрат, Карађорђева 13/5. 063/864-0652. (280886)

ПОТРЕБАН радник на
фарми живина у Панчеву.
065/930-59-85. (ф)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ strong
wash потребан радник.
060/758-30-03. (280891)

СТРОГИ центар, 70 квм,
локал, може башта, издајем. 063/240-817. (280889)

ПОТРЕБАН возач, продавачица и пекари, и радница у производњи пекаре.
063/606-330. (280965)

ПОТРЕБНИ возачи камионма Ц и Е категорије,
превоз расутих терета.
060/033-56-10. (4825)

ПОТРЕБНА девојка за рад
на припреми и продаји
хране са роштиља са или
без искуства. Почетна плата 30.000 + пријава + топли оброк. По потребо
обезбеђујемо и смештај у
двособном стану. Доћи
лично – Ћевабџиница „Кифла”, Зелена пијаца, преко пута Матијевића. (180797)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци.
061/200-73-09. (280923)
ИЗДАЈЕМ локале 30 и 23
квм, код Аутобуске станице. 352-105. (280990)

ИЗДАЈЕМ локал од 65 квм, ПРОДАЈЕМ локале у центру, без улагања, квалитена Миси, Тимочка 25.
063/886-85-82. (280780)
тан, 1/1, 39 квм. 064/21779-88. (280953)

ИЗДАЈЕМ ексклузивно намештен стан у Ружиној
улици, II спрат. 063/313848. (280880)

ПОСАО
ПОНУДА

ИЗДАЈЕМ намештен стан
за студенте код Стоматолошког. 064/555-40-13,
Драгана. (280901)

ЈЕДНОСОБАН намештен
стан, Немањина 8, ТА, сателитска. . 063/196-49-63.
(4825)

ПОТРЕБНА радница у пекари. 062/404-144.
(280544)
ПОТРЕБАН возач Б категорије за дистрибуцију
штампе. 069/867-72-06.
(280446)

ТЕСЛА, фризерско-козметички салон, опремљен,
нов. 060/441-11-23. (280955)

ПОТРЕБАН празан двоипособан или двособан
стан у згради, центар.
‘064/252-47-00. (280878)

ПОТРЕБНА особа за чување старије особе. Звати
после 18 сати. 062/966-0276. (280920)

ИЗДАЈЕМ пословни простор у Његошевој улици,
површине 110 квм.
063/313-848.

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Содари, магацин, 60
квм, периферија. 063/528610. (280873)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру запосленима, одмах усељиа, центар, wi/fi,
паркинг. 065/240-01-14.
(4825)

POCO LOCO ресторану
потребна девојка за рад у
продаји. 064/874-03-03.
(280745)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал, угао КарађорђевеЊегошева 60 квм + башта
50 км, застакљена, кафић
или друга делатност.
060/441-11-23. (280955)

САЛОНУ у центру потребни фризери са искуством.
Плата 30.000. Тел.
064/470-74-43. (279884)

ПОТРЕБНИ помоћни радници, смештај у Београду.
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм, Недељна исплата, сат 220
код Аутобуске станице.
динара. 060/555-43-76.
(280762)
063/278-421. (280782)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. 063/130-75-40.
(280830)
ПОТРЕБНА жена за чување старијег лица у Немачкој. Тел. 062/164-84-48.
(280930)
ПОТРЕБАН кувар – Ресторан „Трешњица”. 064/36102-63. (280720)

ПОТРЕБНА жена за чување детета. 060/013-04-14.
(280809)

РЕСТОРАНУ потребну
особље. 060/074-34-85.
(280908)

POCO LOCO ресторану
потребан возач Б категорије. 064/874-03-03.
(280745)

ПОТРЕБАН радник/ца за
рад у продавници, трафици у центру. 063/265-457.
Милош. (280575)

ПОТРЕБНА куварица и помоћна куварица, Ресторан
„Звезда”, Стевана Шупљикца 88. 063/278-250.
(280842)

У ОМОЉИЦИ потребна
жена за рад у кући и кројачкој радионици на паковању, плата редовна.
064/147-57-01. (280846)

ПОТРЕБНИ озбиљни радници за грађевинску лимарију и браварију. Редовна
плата, може и без искуства. 063/663-464. (4825)
ПОТРЕБНА жена за чување детета од две године у
Цириху. Тел. 064/686-0189. (280939)

Петак, 2. август 2019.

ПОНУДА

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а, ИПТВ и антена плус.
064/866-20-70.

САМО 370,00 ДИНАРА
ПО СТАНУ

ПРОДАЈЕМ разрађен кетеринг сервис са комплет
опремом, договор.
064/128-37-25. (280917)

ПОТРЕБНА радница за
рад у киоску. 064/462-1261. (280941)
ПОТРЕБНА жена за чување одраслог детета у Ковину, хитно. 063/821-0747, 064/218-83-45.
(280940)

• Управљање стамбеним
заједницама

ПОТРЕБАН
возач за
доставу хране. 064/18798-10. (280970)
ПОТРЕБНИ радници са ЕУ
пасошем, различитих профила, за рад у Немачкој.
061/261-57-47. (280959)
ПОТРЕБАН вулканизер.
066/908-66-58. (280820)

• Деценијско искуство
у пословима са
стамбеним заједницама

УПРАВЉАЊЕ

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (280752)

061/288-28-38, 065/560-8585 „IVAN TRANSPORT”
КОМБИ превоз робе, намештаја, грађевинског материјала, селидбе. Транспорт, договор. 064/24382-85. (280155)
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, бетонирање, стиропор, бавалит фасаде. 063/865-8049. (280187)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ИЗДАЈЕМ казан за печење
ракије 120 л, са превозом
и монтажом. 063/315-381.
(280935)

(7/279775)

• Комплетна услуга транспорта • Монтажа и
демонтажа намештаја • Професионални радници
• Одвожење непотребних ствари

ПИЦЕРИЈИ „Борнео” потребан радник за рад у кухињи. 065/205-10-52.
(280979)

• Наш тим брине за вас 24 сата

Панчево, Николе Тесле 9, 013/411-414, 065/344-75-95

СЕЛИДБЕ

ПОТРЕБАН радник за рад
у брзој храни на Стрелишту. 064/149-99-73.
(280979)

ШЉУНАК, песак, сејанац... одвоз шута малим
кипером до два кубика.
Лаза. 065/334-23-38.
(280925)

• Одржавање хигијене четири
пута месечно

ПОТРЕБНА помоћна радница за рад у пекари. Тел.
061/209-79-70. (280975)

РУШЕЊЕ кућа, шупа, бетона, бетонирања, ископи,
ископи, кошење, одношење ствари. 064/122-69-78.
(280731)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни.
064/181-25-00. (280167)

КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством, квалитетно, педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/15337-06. (280784)
РАДИМ све физичке послове, чистим подруме,
таване, наш превоз.
064/144-37-65. (280790)
КОШЕЊЕ траве, сечење
дрвећа, вађење пањева,
сејање траве. 064/196-1732. (280806)

Поправка старих кровова,
израда нових кровова,
израда баџа,
постављање фасаде,
зидање и малтерисање
СЗР „Зоки”
062/827-89-20
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења канализације, адаптације купатила, сервис.
013/377-930, 063/115-7167.

ПОТРЕБНА

CV слати на mail: office@alpinpancevo.co.rs
(f)

НЕГА старих, болесних и
инвалидних лица.
063/868-04-51. (280836)
ЧИШЋЕЊЕ олука, висински радови на крову.,
065/535-24-56. (280777)

ЗАВАРИВАЧКЕ услуге, теренски излазак, израда,
монтажа конструкција, заваривање прохрома.
060/424-29-93. (280916)

Пословном центру на Новом Београду потребни помоћни кухињски радници и радници за прање белог и црног посуђа.
Контакт телефон 064/888-63-73 од 8 до 16 сати

Озбиљној водоинсталатерској фирми потребни

мајстори водоинсталатери
са искуством.
060/035-53-98.

(8/280966)

ОДГУШЕЊЕ купатила, кухиња и канализационих
цеви, машинским путем.
062/264-07-41. (280972)
ЧИСТИМ дворшта, таване,
подруме, станове и возим
селидбе. 061/627-07-31.
(280858)

ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом или
без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (4822)

РАДИМО све физичке послове: рушења, бетонирања, кошење, одношење непотребних ствари.
ГИПС, фасаде, кровови,
КЕРАМИЧАР са дугогоди- 064/(122-69-78. (280731)
хидроизолације, рушење,
шњим искуством поставља РУШЕЊА кућа, бетона, ис- декоративни камен, бехасве врсте плочица, брзо,
копи, бетонирања, обара- тон плоче. Моб. 062/842квалитетно, повољно. Дање стабала, одношење
20-58. (280820)
нијел, 061/249-29-90.
ствари и друго. 060/035(280422)
47-40. (280731)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуСТОЛАРСКЕ и браварске
шење судопере, купатила,
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ услуге. Александар.
адаптације, замене, порадови, квалитетно, уред- 064/157-20-03.
правке, одмах. 013/331но и ефикасно. 066/933МОЛЕРАЈ: глетовање, кре- 657, 064/495-77-59.
67-90. (280210)
чење, лепљњење тапета,
фарбање столарије, повољно. 064/174-03-23,
КОМПЈУТЕРИ, сервис, поАЛУ-ПВЦ столарија, ро062/790-881.
(280709)
правка, инсталација нових
летне, комарници, венецикомпоненти, одржавање,
јанери, тракасте завесе,
брзо, повољно. 060/351уграђујем, поправљам.
ДИМНИЧАР, чишћење
03-54.
063/882-25-09. (279674)
димњака, котлова и каљеДУБИНСКО прање тепиха,
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ вих пећи. 063/155-85-95.
намештаја, душека, аутом.
радови, кречење, глетова- (280711)
Наташа, 060/361-47-41,
ње, столарија, веома по066/361-474, 361-474.
вољно. 064/280-26-15.
ВОДОИНСТАЛАТЕР, по(280848)
(279363)
правка старих, монтажа
ПАРКЕТ, хобловање, лаки- нових цеви, одгушење,
АУТОПРИКОЛИЦЕ за прерање и фуговање , дугого- монтажа санитарије.
воз: возила, мотоциклова,
дишње искуство. (280788) 062/382-394.
робе, издајем, вршим превоз. 063/809-34-18. (280894)

ДЕВОЈКА ЗА РАД У КАНЦЕЛАРИЈИ

КАМИОН кипер, превоз
шљунка, песка, сејанца,
ризле, утовари, одвоз шута. 060/474-74-57. (4825)

25 godina iskustva u prometu nekretnina

AMK
NEKRETNINE
• kupovina • prodaja • najam
• hitne prodaje – brza realizacija
• kupovina nekretnina pod
hipotekom i u otkupu

Nekretnine GRČKA
najam za 12 meseci od 5.000 €

УСЛУГЕ

СТРАХОВИ, депресија,
сви облици зависности,
вишегодишње искуство.
Психотерапеут, 063/354262. (280798)

Комби превоз робе
и селидбе.
Зоран, 060/360-03-89.

ШЉУНАК, песак сејанац
одвоз шута малим кипером до два кубика.
064/664-85-31, 013/342338 (СМС)
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ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ
И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

(7/274828)

ПОСАО

ОГЛАСИ

ЧИСТИМ дворшта, таване,
подруме, станове и возим
селидбе. 061/627-07-31.
ЗАВАРИВАЊЕ, ТИГ, Рел,
алуминијум, прохром, челик. 060/513-74-28. (280882)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког дана
и недељом. Бесплатан долазак и процена посла.
Плаћање могуће чековима
и преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbe-bomboncic.com
(280826)

SENIORSKI PROGRAM 65 +
– Ugovor o doživotnom izdržavanju
– Ugovor o prodaji sa plodoužitkom
Kompletna organizacija pravno-tehničkog
poslovanja
• Partner gradnja – kvadrati po najboljoj ceni

Licencirani menadžeri u prometu nekretnina

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. 013/352ИЗРАДА/МОНТАЖА, кон536, 063/253-028,
струкција, хала, биндера,
064/444-66-74. (280826)
гаража, кованих капија,
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – ограда, грађевинске лимаБорис – комбијима, ками- рије. 064/068-10-85.
онима, професионално,
(48259)
екипа радника, све релаСЕЛИДБЕ, превоз робе,
ције по Србији, откуп намерцедес камионом, радмештаја. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66- ници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9174. (280826)
85. (279238)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис, 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com (280826)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-2098, 013/351-498.
СЕЛИДБА, превоз друге
робе, Панчево-даље. Цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (27961)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/28830-18. (и)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, ламинат, фасаде. .
061/283-66-41, 064/31710-05.

AMK nekretnine
Njegoševa 12
061/262-08-44

СЕЛИДБЕ, камионски комби превоз, екипа радника,
одвозимо непотребне
ствари. 064/280-30-16,
063/731-77-67, Владимир.
(280760)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (278723)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15.
(278723)
ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима
уређаја. Овлашћени сервис „Фриго Пеђа”,
013/301-300, 063/771-2416. (280854)
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УСЛУГЕ

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, мешалице за бетон. 064/35111-73. (280788)

ОГЛАШАВАМ неважећом
пловидбену довзолу за
управљање чамцем бр.
46/89м уитздата од капетаније Панчево на име Мидораг Јовановић., (280934)

УСТУПАМ два гробна места на Католичком гробљу
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
и четири на православфасадерски, гипсарски ра- ном. Тел. 063/880-33-27.
дови и поствка ламината. (280743)
Проверите. 062/816-66ОГЛАШАВАМ неважећом
78. (290971)
доволу за чамац са мотором бр. 157-42-39/92 издата од капетаније ПанчеТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, намештаја. во на име Ивица Драган.
Превоз бесплатан. 302ПРОДАЈЕМ компресор
820, 064/129-63-79.
110 Трудбеник, стубну буВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-7489, Јовичин.
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74. (280826)
КАМИОНСКИ ПРЕВОЗ
до 2 кубика: песак,
сејанац, шљунак, шут.
062/355-154
СЕЛИДБА, превоз друге
робе, Панчево-даље. Цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (27961)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, ламинат, фасаде. .
061/283-66-41, 064/31710-05.
ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима
уређаја. Овлашћени сервис „Фриго Пеђа”,
013/301-300, 063/771-2416. (280854)

РАЗНО

ОДГОВОРНА жена водила
би домаћиснтво старијој
особи и неговала 24 сата.
069/577-09-66. (4825)

шилицу,индустријско тоцило 350 мм, боцу аргона,
2 комада ал. Улазних термо врата. 064/247-77-69.
(280785)
ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу пензионерску
карту издату од АТП-а на
име Ћирић Ружица. (280962)
ПОЖЕЉНА сапутница за
Тасос, висок сам 162 цм,
имам 70 година. 060/35822-28. (280973)

ТУРИЗАМ
СОКОБАЊА, апартмани,
собе, близу центра, Сокотерме, ново. 061/636-0857, 063/768-32-68. (277629)
КРАШИЋИ, апартмани 6 –
8 евра, по особи, велика
узбрдица. + 381 63 243
859, + 381 69 499 221.
(278827)
СОКОБАЊА апартман,
центар, комплетно опремљен. Viber и број
065/205-45-48. Виолета.,
(280180)
БУДВА, издајем комплетно
опремљен стан. 065/21400-49,. (280502)
ПОВОЉНО летовање, Шушањ, пун пансион, превоз
септембар, попуст.
064/193-15-92, 069/19315-92. (280565)
БАЊА ВРУЈЦИ, одличан
смештај за 2 – 6 особа.
Слоба. 064/438-12-35.
(280851)

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС” бр.135/04 и 36/09)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
да је носилац пројекта, Индустрија скроба Јабука доо
Панчево, Скробара Трг Маршала Тита 65, Панчево, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на
животну средину за пројекат Промена намене и реконструкција и доградња објекта 32 (остале зграде – инвестициони магацин) у производни погон за упаравање
ЦСЛ-а на локацији Индустрија скроба Јабука доо Панчево, Скробара, Трг Маршала Тита 65, 26000 Панчево, катастарска парцела 18036/1 КО Панчево, на територији
града Панчева.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном
року достави мишљење у вези са поднетим захтевом.

Podľa článku 10 zákona o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie (Úradný vestník RS č. 135/04 a 36/09)

INFORMUJE VEREJNOSŤ

(3/280860)

Дом културе „3. октобар” Банатско Ново Село
расписује

Почивај у миру.
Супруга ПРАВДА и деца са породицама
(66/280885)

Последњи поздрав нашој мајци и баки

že nositeľ projektu, Priemysel škrobu Jabuka doo Pančevo,
Škrobara Námestie Maršala Tita 65, Pančevo, predložil
žiadosť o rozhodnutie o potrebe posúdenia vplyvov na životné prostredie pre projekt Zmena účelu a rekonštrukcia a
rozšírenie zariadenia 32 (iné budovy - investičný sklad) na
výrobné zariadenie za spárovanie CSL na lokalite Priemysel
škrobu Jabuka doo Pancevo, Škrobara, Námestie Maršala
Tita 65, 26000 Pančevo, katastrálna parcela 18036/1 KO
Pančevo, na území mesta Pančevo.
Informácie a dokumentácia na základe žiadosti navrhovateľa projektu sú prístupné v priestoroch Sekretariátu ochrany
životného prostredia Mestská samospráva Pančevo, Námestie kralja Petra I č. 2-4, Izba 617, v lehote od 2. augustom do 12. augusta 2019, od 10:00 do 14:00.
Vyzývame zainteresovanú verejnosť, aby nám poskytla
stanovisko k predloženej žiadosti v stanovenej lehote.

ТИЈАНИ ВАСИЉЕВИЋ
1933–2019.
од сина МИРОСЛАВА, ћерке МИРЈАНЕ и унука ИВАНЕ и СУЗАНЕ
(70/280907)

În conformitate cu articolul 10 din Legea privind evaluarea
impactului asupra mediului (Monitorul Oficial al RS nr.
135/04 și 36/09)
REPUBLICA SERBIA
PROVINCIA AUTONOMĂ VOIVODINA
ORAȘUL PANČEVO
ADMINISTRAREA ORAȘULUI
SECRETARIATUL PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

că tituralul proiectului, Industria de amidon Jabuka doo
Pancevo, Skrobara Trg Marsala Tita 65, Pancevo, a depus o
cerere pentru decizie privind necesitatea evaluării impactului
asupra mediului a proiectului Schimbarea scopului și
reconstrucția și extinderea obiectului 32 (alte clădiri - depozit
de investiții) la instalația de producție pentru asocierea CSL la
locația industriei de amidon Jabuka doo Pancevo, Skrobara,
Trg Marsala Tita 65, 26000 Pancevo, parcelaa cadastral
18036/1 KO Pancevo, pe teritoriul orașului Pancevo.

CV слати на mail: foodyfoody50@gmail.com или
звати 061/156-55-76

Сахрана је обављена 27. јула 2019, на Новом гробљу.

REPUBLIKA SRBSKO
AUTONOMNÁ POKRAJINA VOJVODINA
MESTO PANČEVO
MESTSKÁ SPRÁVA
SEKRETARIÁT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Anunță publicul

– сервирке, и хигијеничари

28. I 1935 – 25. VII 2019.

Декане наш, дивно је бити твој.

због великог проширења посла, траже се:

– помоћни радници у кухињи

ЧЕДОМИР РАДЕНКОВИЋ

Увид у податке и документацију из захтева носиоца
пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата
за заштиту животне средине Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2-4, соба 617 у периоду од 02. до
12. августа 2019. године радним даном од 10 до14 сати.

ZTR FOODY
– кувари са искуством, почетна плата
60.000, пријава, топли оброк

25. јула 2019. године преминуо је

После кратке и тешке болести преминула је наша вољена мајка, нана, ташта и свекрва

РАДИЦА ЈАКОВЉЕВИЋ

Informații și documentația din solicitarea tituralului de proiect
pot fi accesate la sediul Secretariatului pentru Protecția
Mediului al Administrației Orașului Pancevo, Trg kralja Petra
I nr. 2-4, camera 617 între 2 și 12 august 2019, între orele
10:00 și 14:00.

1947–2019.

Invităm publicul interesat să ne ofere un aviz cu privire la
cererea depusă în termenul stabilit.

Ожалошћени: син ДЕЈАН, снајка СЛАЂА, ћерка ВЕСНА,
зет ПЕЂА и њени ЈОЦА, МОМА, МИМА и МАША

КОНКУРС
за издавање у закуп локала:
од 132,20 м² са баштом површине 84 м² (у чеоном делу – Caffe „Milenijum”.
Документацију за конкурсну пријаву доставити у затвореним ковертама на којима ће стајати име регистроване фирме (АПР), законског заступника, адреса и контакт телефон – са назнаком „КОНКУРСНА
ПРИЈАВА ЗА ЛОКАЛ”.
– извод из АПР-а, не старији од шест месеци
– потврда из ПУ Панчево да се не води кривични поступак против власника – заступника фирме;
– потврда из Суда Панчево да лице-заступник није
осуђивано за кривична дела.
Фирме које су у закупу НЕ МОГУ подносити понуду
док не измире сва дуговања.
Почетна цена је 275 динара по м². Цена за башту је
100 динара по м², само у летњим месецима.
Конкурс траје 14 дана по објављивању у недељном
листу „Панчевац” (конкурс до 14. 08. 2019. до 12 сати).
За све информације позвати на 061/141-57-07

A Környezetvédelmi hatás megállapításáról szóló törvény
(Szerbiai Hivatalos Közlöny 135/04 és 36/09) 10-es szakaszával összhangban
SZERBIA KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
PANCSOVA VÁROS
VÁROSI KÖZIGAZGATÁS
KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁG

(65/280877)

Наш брат

Последњи поздрав
сестри

ÉRTESÍTI A NYILVÁNOSSÁGOT
hogy a projektgazda, a Jabuka Keményítőgyár, Rt Pancsova, Keményítőgyár, Tito Marsall tér 65. Pancsova, kérelmezi
annak felülvizsgálását, szükséges-e a környezeti hatástanulmány kidolgozása A 32-es objektum rendeltetésének
megváltoztatása, felújítása és kibővítése (más épületek –
beruházási raktár) termelési részleggé ahol a CSL- bepároló
rendszert működtetnék a Jabuka Keményítőgyárban, Rt
Pancsova, Keményítőgyár, Tito Marsall tér 65., 26000
Pancsova, az 18036/1 sz. kat. parcellán, Pancsova Kat.
községben, Pancsova város területén.
A kérelmező adatai és a dokumentáció megtekinthető a
Városi Közigazgatás Környezetvédelmi osztályán, Pancsova, I. Péter király tér 2-4., 617-es szoba, 2019. augusztus 2tól 12-ig, munkanapokon 10 és 14 óra között.
Ezúton értesítjük az érdekelteket, hogy a határidőn belül
véleményezze a kérelmet.

ДРАГАН ЗЕЉКОВИЋ ЗЕЉА
РАДИЦИ

1952–2019.
Заувек нас је напустио.
Спокој његовој племенитој души.
Браћа МИЛАН, ВЕСЕЛКО, ТОДЕ и ЗОРАН
и остала родбина и пријатељи

од брата
СЛАВОМИРА
са породицом

(21/280755)

300-820, 300-830

(9/280733)

Петак, 2. август 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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С тугом у срцу и болом у души, обавештавамо пријатеље и познанике да је наш вољени

ДРАГАН ВУЛЕТИЋ
24. VII 1973 – 27. VII 2019.

ЈАНДРЕ ЖАКУЛА

Драги наш... после дуге и тешке болести
прерано си нас оставио. Памтићемо твој
осмех, твоју храброст, издржљивост и доброту.
Заувек остајеш у нашим срцима, мислима
и души.
Неутешни твоји најмилији:
отац БРАНИСЛАВ, мајка РОСА,
сестра ДРАГАНА и сестричине

преминуо у 83. години, 24. јула и сахрањен 25. јула 2019. године на
Католичком гробљу у Панчеву.

(86/180948)

(10/280733)

Његови најмилији: супруга ВЕРА, син ЖЕЉКО,
снаја ИВАНА и унуци СОФИЈА, ЈАНДРЕ и ДУЊА

БИСЕРКА БОРКА
10. I 1945 – 28. VII 2019.

Увек ћеш живети у нашим срцима.
Ожалошћени: синови БОГДАН и РАДОВАН,
снаје ЈАСМИНА и СЛАЂАНА, унуци ИВАН,
ИВАНА, МИЛИЦА и МИЛАН са породицама

ЈАНДРЕ ЖАКУЛА

(24/280763)

ЗОРАН МИЛИЋ
Поштовани куме, почивај у миру и хвала Ти
за све.

1961–2019.

Кума СНЕЖА са децом
(8/280728)

После дуге борбе, преминуо је наш вољени супруг, отац и деда
Последњи поздрав

БИСЕРКА БОРКА

Твоји најмилији

Вољени никад не умиру...
Твоји: ИВАНА, МИЛОШ, МИХАЈЛО и ФИЛИП

(4/280721)

(23/280763)

Последњи поздрав вољеној мајци и баки која је
преминула после дуге и тешке болести

ЈАНДРИ ЖАКУЛА
од свастике НАДЕ и породице ПЕТКОВИЋ
(11/280736)

Последњи поздрав мом другу

ЗОРАН МИЛИЋ

ВЕРА БИЛКАН

19. I 1961 – 27. VII 2019.

рођ. Саборски
1939–2019.

Прави пријатељ не осуђује, он разуме.
Прави пријатељ не пита, он зна.
Прави пријатељ не напушта, он остаје

ЖАКИЈУ

Другари: ДЕЖЕ, ЗОКС, ЗОРАН, МИЛОШ, СИНИША и СРЕДОЈЕ
(71/286906)

ПО ПУСТ

од ЦВЕТКОВИЋ МИЛАНА КЛАНФЕ
са породицом

27. јула 2019. године напустио нас је наш вољени

Последњи поздрав драгом кумашину

Обавештавамо
кориснике
наших услуга
да на цене
огласа
и читуља
одобравамо

(12/280735)

Увек ћеш живети у нашим срцима.
Син ИВАН, снаја СНЕЖАНА и унук ЖЕЉКО
(50/280849)

Нема више нашег

ДРАГАН СТАНКОВИЋ

ЗОРАНУ МИЛИЋУ
Кум МИЛОШ и породица ПЕТРОНИЈЕВИЋ
(74/280913)

1959–2019.
Тугују: супруга ВЕРИЦА и ћерке БОГДАНА и ЈЕЛЕНА
са породицама
(91/280967)

ДРАГАНА
СТАНКОВИЋА
Био нам је добар зет
и још бољи човек.

Последњи поздрав драгој

НАДА и МИЛАН

свим радним
данима
осим
средом.

24. јула 2019. престало
је да куца срце наше
драге

(92/280967)

ЉУБИНКИ БИТЕВИЋ
ДРАГАН СТАНКОВИЋ
Искрено саучешће породици Битевић од пријатеља из Карате клуба Динамо
(77/280928)

1959–2019.
Последњи поздрав драгом стрицу од синовца
БОЈАНА са породицом
(93/280976)

300-820, 300-830

ВЕРЕ
БИЛКАН
рођ. Саборски
1939–2019.
Ожалошћени: сестра
МАРИЈА, син ИВАН,
унук ЖЕЉКО, зет
ТРАЈЧЕ, снаја
СНЕЖАНА, сестрићи
СРЂАН и ЗОРАН,
као и остала родбина
и пријатељи
(33/280786)
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Петак, 2. август 2019.

Са великом тугом обавештавамо да је 24. јула изненада преминуо наш драги

30. јула 2019. напустила нас је наша најдража

8. августа 2019. навршава се шест месеци од
смрти наше драге

МИХАЈЛО АЛЕКСИЋ
БОЖАНЕ ЖУЛА

1962–2019.
Сахрана је обављена 26. јула 2019, на Новом гробљу у Панчеву.
Последњи поздрав нашем драгом супругу, оцу.
Ожалошћени: супруга ЗОРИЦА, ћерка ИВАНА и
син СТЕФАН

(35/280791)

1939–2019.

ГОРИЦА ЋУЋА

Остаћеш заувек у нашим срцима.
Твоји: САЈКОВИ, МАТИЋИ и МИЛОШЕВИЋИ

Отишла си пребрзо и оставила нас неме и неутешне.

(90/280961)

Остају дивне успомене и бескрајна љубав у нашим срцима.
Заувек ће те волети твоји: супруг ЈОВАН, син ДЕЈАН,
ћерка ДРАГАНА, снаја МИРА, зет НЕНАД и унуци
ЕЛЕНА, МАТЕЈА и ДАНИЛО

Последњи поздрав

СЕЋАЊЕ
1. VIII 2017 – 1. VIII 2019.

(83/280937)

Последњи поздрав нашој најдражој
мами и баки

РАДИВОЈ ДАМЈАНОВ

МИХАЈЛУ АЛЕКСИЋУ
Са болом две године прођоше. Вечно ћеш бити у мом срцу.
Твоја СНЕЖАНА

ГОЦА

„Мацо” остала је велика празнина у нашим срцима.

(52/2808139

Твоји другари: ЂАНИ, САРКЕ, ШИЉА,
ЖУТИ, ЖИКА, БАКИ и ЕМИР

Са љубављу и поштовањем ДОБРИЛА и
ДУШКО

(41/280803)

(87/280954)

СЕЋАЊЕ
1. VIII 2017 – 1. VIII 2019.

ГОЦИ
Знаш да те волимо и да нам недостајеш.

Последњи поздрав
другу

ДЕЈАН, МИРА и ЕЛЕНА

РАДИВОЈ ДАМЈАНОВ

(84/280937)

ГОРИЦА ЋУЋА
МИХАЈЛУ
АЛЕКСИЋУ
ЛЕКИ

Остаје нам сећање на део живота који смо провели са тобом.
ЉИЉА, БАНЕ и БРАНКА са децом

Заувек нас је напустила наша најдража

Осташе само туга и дани сећања.
Дубоко у мени , чекајући дан када ћемо опет бити заједно.
Твоја СУЗАНА
(53/280813)

(82/280933)

3. августа 2019. године даваћемо годишњи помен нашем драгом

Последњи поздрав драгој

од породице
ГЛУШАЦ
и КРЊАЧКИ
(14/280738)

ГОРИЦА ЋУЋА

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком
и петком
од 8 до 13 сати

Остаје празнина и живот пун дивних
успомена.

Твоји најмилији

У нашим срцима и сећањима живећеш
вечно.

РАЈНИ ЈАКИМОВСКИ
1934–2019.

(69/280902)

СЕЋАЊЕ

Хвала ти за све, мила наша.

од сина ДРАГАНА и унука НЕНАДА

ДРАГАНА, НЕНАД, МАТЕЈА и ДАНИЛО
(85/280937)

(57/280867)

Последњи поздрав драгој

БРАТИСЛАВУ ПАВИЋЕВИЋУ

Годину дана од смрти
наше драге

Последњи поздрав драгој

РАДИВОЈ МИЛИЋ
1935–2012.
Чувамо успомену на тебе.
С љубављу и поштовањем твоја породица
(63/280871)

Били сте моји дивови, најбољи људи на свету, пуно недостајете

НОВАКОВИЋ

РАЈНИ ЈАКИМОВСКИ
1934–2019.

РАЈНИ ЈАКИМОВСКИ

ТРАЈАНКЕ
ОМОРЈАН ТАНЕ
4. VIII 2018 – 4. VIII 2019.

од сина ЈОВИЦЕ, унука ДЕЈАНА
и унуке ДРАГАНЕ
(59/280865)

од РОСКЕ, СНЕЖЕ и ПЕТРА
(58/280865)

Почивај у миру. Нека те
анђели чувају.
Ћерке ВОЈКИЦА и РОЗИНА са супрузима, унуке
и праунуке

(47/280839)

ЉУБИСАВ
17 година
(55/280863)

МИЛИЦА
2 године
Ваши: МИЛИНКО и ЗОРАН

Петак, 2. август 2019.

Године туге и бола!
Болна истина остаје да си нас заувек напустио пре
тридесет две године, драги наш

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Можда сте заборавили, могуће је да се не сећате

3

ВЛАДА ЈАГОДИЋ

ЂОЛЕ
ЂОКА ЈОСИМОВ

ЈЕЛИЦА ПАУНОВИЋ
1952–2019.

Већ десет година има како није међу нама.

Отишао си на пут са ког нема повратка. Нама заувек
остаје да тугујемо за тобом и сећамо сед Твог топлог
осмеха и великог срца.
Сада си ту са татом да наставите тамо где сте тог несретног 2. августа прекинули.
И ове године, у 11 сати, ћемо обићи твоју вечну кућу.
Заувек у нашим мислима и срцима.

Наравно да ми недостаје.

Четрдесетодневни помен драгој супрузи
и мајци дајемо 8. августа 2019, у 10 сати,
на Новом гробљу у Панчеву.

Такав човек увек је био моја подршка, моја узданица.
Сећање остаје до краја.
Без заборава.
ЗОРАН

Твоја мама СЛОБОДАНКА, сестра ЉИЉА
и зет ДРАГАН са породицом

Супруг МОМИР и кћерка СВЕТЛАНА

(43/280813)

(78/280932)

СЕЋАЊЕ
У петак, 2. августа 2019. године, навршава се
пет година откако ме је напустила моја драга и
вољена мајчица

(5/280722)

У суботу, 3. августа, у 11 сати, на Новом
гробљу у Панчеву, даваћемо годишњи помен нашем вољеном и драгом

ВЛАДА
ЈАГОДИЋ

ВЛАДА ЈАГОДИЋ

Прошло је десет година
откако ниси са нама.
Време пролази, а сећања све више навиру.

6. IX 1948 – 5. VIII 2019.

КАТИЦА РЕПЕК
14. VIII 1935 – 2. VIII 2014.
Вољена моја,
све си ми оставила, а одузела си ми оно највредније – тебе...
Пет је година, а ја кривим себе и лагано умирем без тебе...
О боже, како ми недостајеш...

Прошло је десет година а ништа није лакше, боли исто као и првог дана када нас је
напустио.
Живи у нашим сећањима, срцима, не прође дан а да га не споменемо.
Твоја МАЈА, ЗОКА, ЈЕЦА и ЗОРАН

Породице АЛОБИЋ
и РАДЕНКОВИЋ
(49/280840)

1. августа 2019. навршава се десет година
од смрти наше

ЖИВОРАДУ ТОПАЛОВИЋУ
Прошла је најтужнија година, али постоји
љубав коју смрт не може да избрише и туга коју време не може да излечи.
Твоји најмилији

Твоја ћерка ЛИДИЈА

У недељу, 4. августа дајемо шестомесечни помен
нашем драгом

(94/ф)

(44/280844)

(18/280743)

3. августа 2019. године на Новом гробљу Панчево, у 11
сати, дајемо четрдесет дана нашој

4. августа 2019. године навршавају се четири године откада је премиуо наш најдражи

НЕВЕНКЕ
ЧАЂО
1950–2009.

МИЛОВАНУ ПЕТРОВИЋУ РАШИ
ДРАГАН ГАВРИЛОВИЋ

1947–2019.
Ми који те волимо знамо како је тешко живети без
тебе.
Постоји љубав коју смрт не прекида, а туга коју
време не лечи. Поносни смо на тебе што смо те
имали, а претужни што смо те изгубили.
Твоји најмилији

Увек си у нашим срцима и мислима.
Мајка ЗОРКА и ћерка НИНА
(76/280917)

(72/280’907)

4. августа навршава се година откако се упокојио наш

Бол за тобом време не
може излечити.
Све више нам недостајеш.
Твоја породица:
супруг ДРАГОЈА,
кћерке ТАЊА
и БИЉА, унучад
ИВАНА и ЈОВАН
и зет РАДЕНКО

МИЛИЦИ МАТИЈЕВИЋ
1939–2019.
Мила наша мајчице хвала за сву твоју доброту и љубав
коју си нам пружила.
Почивај у миру, ми те чувамо у нашим срцима.
Кћери: НАДА ГАГИЋ и СЊЕЖАНА СУЖЊЕВИЋ
са породицама
(81/4825)

(45/280827)

5. августа навршава се
десет година откада није
са нама наш

Навршило се пет година од смрти наше мајке

ЖИВАН СТОЈАНОВ

МИЛАН КАТИЋ

БОЖАНА ТАМБУРОВИЋ

Десето лето како ниси са нама. Дубоко урезане успомене не бледе, вечно ћеш остати у нашим срцима.

2018–2019.
Породица

Унука ЈЕЛЕНА са породицом

(48/280840)

(64/280875)

ПАСЕР

ДУШАН

ЦВЕТАНА

2009–2019.

2018–2019.

Године пролазе, сећање на вас не пролази.
Син ЈОВАН, снаја ЉИЉАНА, унука ЈЕЛЕНА и унук МИХАИЛО
(73/280911)

ЖИВАН
СТОЈАНОВ

Ћерка СЛАВИЦА и син СЛАВКО са породицама
(40/280803)

СЕЋАЊЕ

2009–2019.

Сећање на наше вољене родитеље

ЂОКОВИЋ

Чувају те од заборава
твоји најмилији: КЕКА,
ДУШКО, ВЕРА, ЈЕЛЕНА,
ЕТА и МИЉАН са породицама
(39/280799)

ПРВАНОВ

МИРОСЛАВА

ВИТОМИР

1930–2007.
1924–1994.
С љубављу и поштовањем чувамо успомену на вас.
Ваши најмилији
(46/280817)

300-820, 300-830

ПЕТРА

и

БОГДАНКУ

Њихова деца са породицом
(67/280890)
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Петак, 2. август 2019.
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3. августа 2019. године, у 11 сати, даваћемо полугодишњи помен нашој

ЉИЉАНИ БЕЛИЋ

Како време брзо пролази, тако бол, туга и жалост за тобом су све јачи.
Супруг ЈОСИМ
(36/280794)

3. августа 2019. даваће се шестомесечни помен,
у 11 сати, на Старом православном гробљу

1. августа навршава се девет година од смрти
мог супруга

У суботу, 3. августа 2019, у 11.30, на Новом гробљу у Панчеву, даћемо једногодишњи помен
нашем

ЗДЕНКА
КАЛУЖА
БЕЛИЋ рођ. Савић ЉИЉАНИ
1945–2019.

МИЛОМИРУ ТАНАСКОВИЋУ

Драга моја сестрице, на овом свету без тебе, нема више живота за мене.
Воли те твоја сестра АНКА

Са поносом и љубављу чувамо успомену на њега.

(15/ф)

(32/280781)

Шестомесечни помен

Породица

2010–2019.
Време пролази, али бол
у срцу и души остаје заувек.
Твоје ћерке КАТИЦА
и ОЛГИЦА
са породицама

2015–2019.

1945–2019.

ПЕЂА, СНЕЖАНА и деца

Љубав и сећање на тебе
остаће заувек у нашим
срцима.
Твоја ЗОРА са децом

(16/ф)

(3/280712)

успомене чувају од заборава

МИЛИЦА
СТАРЧЕВИЋ

МИЛОШ
ПОПОВИЋ

2001–2019.
2015–2019.
Пролази само време, празнина и туга остају увек у мени.
Ваша ЗОРА са децом
(2/280712)

Супруга МИЛЕНА

СЕЋАЊЕ

Сећање на деду

МИЛОЈКА
МАРКОВИЋ

ДРАГОМИРА
АНКИЋА

2. VIII 2006 – 2. VIII 2019.

2010–2019.

СЕЋАЊЕ

3. августа 2019. навршавају се четири године
откако ниси са нама

МИЛОШ
ПОПОВИЋ

2010–2019.
(7/280727)

(29/280772)

ЗОРКА ОБРАДОВИЋ

БЕЛИЋ
рођ. Савић
ЉИЉАНИ

ДРАГОМИРА АНКИЋА

1. VIII 2014 – 1. VIII 2019.
Волим те и у срцу чувам те.
Твоја ћерка ЉИЉАНА с породицом
(37/280795)

Навршава се десет година од смрти наше драге

СЕЋАЊЕ

БОГОМИР
АЛЕКСИЋ
Бодо, тата и деко, волимо те и тугујемо.

Син МАРИНКО
МИЋАНОВИЋ
са породицом

Унуке АНЂЕЛА
и АДРИЈАНА

(26/280764)

(6/280726)

Три године није са
нама наш

Твоји најмилији
(13/280736)

ВЕРЕ
РАИЧЕВИЋ
2. VIII 2009 – 2. VIII 2019.

СТЕВАН
ТУЦИЋ
2002–2019.

ДРАГАНА
ЈАКОВЉЕВИЋ

И даље бол и туга.
Твоји: СТЕВО, ЉИЉА
и МИРА са децом

Тата, одавно си отишао, али живиш и
живећеш у мом срцу
и мислима.
БАТА

И даље недостајеш...
ЈЕЛЕНА, САЊА и ЛИДИЈА

(20/280754)

(22/280754)

(28/280770)

2016–2019.

МОМИР
САВИЋ

НИКОЛА
ПАНТЕКОСКИ
МИЋА
4. VIII 1983 – 4. VIII 2019.

Чувају га од заборава
његови најмилији

Чувамо те од заборава.

(19/280747)

(51/280852)

Твоја породица

Петак, 2. август 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у суботу, 3. августа 2019, на
гробљу у Омољици, давати једногодишњи помен нашем вољеном

МАРИЈА ЗДРАВКОВИЋ
ЈОСИПУ ЛУКИЋУ

1994–2018.

1947–2018.
Хеј лепотице,

Супруга ЦИЦА, ћерка РАДА и син МИЛОРАД са породицама

моја пријатељице

У суботу, 3. августа 2019, у 11 сати, на Католичком гробљу, обележићемо седам година одласка мога дивног супруга

(30/280713)

где су наши снови остали
ТУЖНО СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Твоје: НАДА, САНДРА и ЈОВАНА
(1/280705)

СЕЋАЊЕ

КИШ БЕЛА

ПОПОВИЋ С. АЛЕКСАНДРА
САШЕ

8. IX 1970 – 4. VIII 1997.

дипл. авиоинжењера из „Утве”

Колико год година
прошло, бол у нашим
срцима иста остаје.
Твоји најмилији

Постоји љубав коју смрт не брише, а време не лечи.
За љубав и незаборав.
Твоја МЕНСАХ НЕНА

(62/280867)

(27/280767)

ЈОСИП ЛУКИЋ
1947–2018.
С љубављу и поштовањем
снаја АНИЦА и синовац АЛЕКСА

РИСТА КАРАВЛА

(31/280774)

Три године без тебе.
С тугом и поносом чувамо те од заборава.

Четрдесетодневни
помен

Нашој најдражој

Прошле су две тужне године откада ниси са
нама

Твоји: СОФИЈА, БАНЕ, ИВАНА, ДЕЈАН,
ЈЕЛЕНА и МАРИЈА КАРАВЛА
(34/280788)

Прошла је година, осећања су иста! Хвала Ти за
све!!!

МИРЈАНИ САВИН

ЗДРАВКО
ВИДИЦ
Заувек у нашим срцима и сећању.
С љубављу и поштовањем воле те твоји
најмилији

МОНИКА ЈАКАБ

1942–2019.
дајемо шестомесечни помен у суботу, 3. августа.
С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.
Ћерка ЉИЉАНА, унука МАРИНА
и зетови БОШКО и ИВАН

(25/280764)

У суботу, 3. августа 2019, са почетком у 18 сати,
одржаће се у Католичкој цркви Св. Карло Боромејски, годишњи помен нашем анђелу

БОРКА РАЈЧЕВИЋ
МОМЧИЛОВИЋ
Увек ће те волети супруг ЗОРАН
и ћерка ЈАСМИНА
(38/280796)

(54/280857)

Помен мојој мами

Сећање на наше најмилије

ЈЕФТИЋ

Њени најмилији
(61/1280669

Поносни смо што смо те имали

ЛУКИЋ БОРКОВИЋ НЕВЕНКА
МИРОСЛАВ ДРАГИЦА
8. II 2006.

2. VI 2013.

ЕМИЛИЈА

ПАВЛЕ

9. VIII 2018.

24. X 1995.

МОНИКА ЈАКАБ
Заувек неутешни: тата ЛАЦИ, мама РАДА, брат
ТИБОР, САНДРА, ДАВИД и СОФИЈА
(88/280957)

И даље се питам
зашто???

МОНИКА
ЈАКАБ
Воли те твој БАТИЦА
(89/280957)

Уснули цвете

МОНИКА
ЈАКАБ
Заувек ћеш бити у
нашим срцима.

Реч мама је најлепша реч која се изговара. То значи нешто анђеоско, нешто велико, небеско! То си
Ти мила моја предобра мајко. Једнако ми недостајеш све ове године. Носимо те у срцу и души.

Њихови: ЈЕФТИЋИ, ТАХИРОВИЋИ и ВУКОВИЋИ

Ћерка ЉИЉАНА, зет СТЕВА
и унуке НИНА и САНДРА

(42/280807)

(56/280846)

СЕЋАЊЕ

2. VIII 2017 – 2. VIII 2019.

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ЂУРА КЕРИЋ

НЕВЕНКА
МИЛАНОВИЋ

МИЛОШ ЋУП

НЕВЕНКА
ЛУКИЋ

2011–2019.
Заувек у срцима и
мислима.

РОЗАЛИЈА и ДЕЖЕ

Супруга СТАНКА
са децом

(60/280866)

(80/4825)

31. VII 2008 – 31. VII 2019.

Заувек у нашем срцу.

С љубављу и тугом
породица

Твоји ПЕНДИЋИ
(68/280818)

(75/280815)

ЂУРИ ЂИЛАСУ

Поносни смо на сваку
успомену и сећање на
тебе.
Унуке ИВАНА и СВЕТЛАНА с породицама

давати полугодишњи
помен у суботу, 3. августа 2019, у 11 сати, на
Новом гробљу.
Дан за даном иде, а ниједан без сећања на тебе...
Твоји најмилији

(17/280471)

(79/48259

шест година

инструментарка ОРЛ

Обавештавамо родбину
и пријатеље да ћемо нашем драгом
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 2. август, 22 сата, „3х2 Центар алтернативне културе”:
промоција албума „Негде далеко” састава „Бас и стега”.
Субота, 3. август, 21 сат, плато Културног центра: концерт вокалног џез квартета „Минг”.
Субота, 3. август, 21 сат, башта Дома омладине: концерт бенда „Артан Лили”.
Среда, 7. август, 21 сат, плато Културног центра: вече салсе.

Изложбе
Петак, 2. август, 19 сати, Народни музеј: изложба слика вршачког сликара Милоша Калишког.

НА НИШКОМ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛУ

Панчевци на „Нишвилу”
Јубиларни, двадесет пети „Нишвил” биће одржан од 2. до
11. августа, а главни фестивалски програм одвијаће се
8, 9, 10. и 11. августа на Нишкој тврђави.
Током десет дана биће изведено триста програма на
двадесет бина и наступиће
око хиљаду извођача. Ове године на фестивалу ће учествовати и два панчевачка састава. У суботу, 10. августа,
на „Опен стејџу” своју музику

МОЈ

ће представити састав „Зашто
Кафка?”, а исте вечери на „Ер
стејџу” наступиће блуз састав
„Soul Steamers”. Овај бенд је
на „Ни шви лу” уче ство вао
2016. године, када је своју музику представио публици на
две бине.
На главној бини, између
осталих, наступиће Maceo Parker, Seun Kuti, Jamal Thomas,
Malina Moye, Kenny Werner,
Christian Scott, Тихомир Поп
Асановић и Лари Вучковић.

избор

МОЈ

Последњи анђео
Драгана Марковић,
струковни економиста
и песникиња
КЊИГА: Морам да дам предност младим ауторима, савременицима, који стварају
нову епоху поезије. У „Рукописима” можете читати обједињене оне најаутентичније.
Крајње огољена и директна
поезија Николе Ралевића у
збирци „Мали отвор бленде”
открива нове сегменте душе,
слободе, страхова, егоизма и
због тога јој се изнова враћам. Млада, веома талентована Антонела Мик с непуних осамнаест година у својој збирци „Кутија неправилног облика” износи изузетно
зреле ставове.
Ако би требало да препоручим роман, не бих се сетила имена ликова, градова или
улица, јер ја памтим слике и
емоције. Тако памтим страст
с којом су клесане статуе у
роману „Последњи анђео” Ендруа Дејвидсона и тренутак
самоурушавања уметнице која се преточила у дело. Памтим и мирис латиноамеричког села у роману „Уранија”
нобеловца Ж. М. Г. ле Клезија и гласове босе деце.
ФИЛМ: „Ја сам Сем”. Све што
бих покушала о овом филму
да кажем било би недовољно.
Погледајте га и дајте себи
прилику да разумете суштину испод површине.
МУЗИКА: Неко је рекао да се
с поезијом води љубав, а тако

Страну припремила

Мирјана
Марић

Петак, 2. август 2019.
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ЛИКОВНА КОЛОНИЈА „ДЕЛИБЛАТСКИ ПЕСАК”

МЛАДОСТ, ТРАДИЦИЈА И КВАЛИТЕТ
Учествовало дванаест
уметника из Србије,
Бугарске и Македоније
Ликовна колонија „Делиблатски песак” одржана је педесет
први пут у периоду од 19. до 26.
јула у организацији Културнопросветне заједнице Панчево.
За ову градску манифестацију издвојено је мање новца
него ранијих година, па је она
трајала краће, а уједно је позван и мањи број уметника. Организатори су се ипак потрудили да испоштују критеријуме, па су се ове године међу
учесницима нашла призната
имена ликовне сцене из различитих ликовних центара Србије, затим Бугарске, Северне
Македоније и нашег града.
Милосав Урошевић из Панчева је и учесник и члан уметничког савета који је вршио селекцију учесника.
– Потрудили смо се да позовемо сликаре с богатим искуством, али смо задржали принцип да буде младих и људи из
иностранства. Радови су изванредни. Уметници су се потрудили да дају најбоље из себе –
рекао је Урошевић.
Најмлађа учесница ове године била је Маја Лазић из Банатског Новог Села, која се иначе бави скулптуром, али је овог
пута радила слику. У питању је
цртеж са елементима колажа
и скулптуре.
– Значи ми то што сам боље
упознала панчевачке колеге,
разменила искуства са свим
уметницима и чула пуно савета од старијих – рекла је Маја.
Међу млађим колегама ове
године су се нашли и Ивана
Штопуљ, Стефан Анчевски и
Марија Алексић.
– Била сам баш инспирисана. Иначе немам пуно времена
да се посветим сликању, јер се
бавим карамиком. Такође ми
веома прија да стварам у природи – рекла је Ивана Штопуљ.
Ликовна колонија „Делиблатски песак” има дугогодишњу
сарадњу с Кумановом, па је ове
године из тог града дошао Стефан Анчевски.
– Фина је енергија и из ње
долази инспирација и настаје

Природа као инспирација
уметност. Учимо једни од других, јер сви имамо различиту
технику и уметнички израз. Ја
сам овде радио неке апстрактне форме, експериментисао
према утиску, бојама и енергији – рекао је Стефан.
Марија Алексић из Ниша већ
је била учесница ове колоније,
а овог пута је радила слике из
свог циклуса „Наше светиње”.
– Ми смо богати малим манастирима. Мене интригирају
животи који су проведени у њима и људи који су се посветили
томе. Они се често налазе у неким забаченим крајевима, а
моје слике су некакав апел и
подсетник да постоје, као осврт
на праве вредности и истрајност – рекла је Марија.
Међу учесницима из иностранства била је и Невелина
Јанакијева, дипломирана керамичарка из Плевена. Њу инспирише музика, а овом приликом
је насликала четири рада на којима доминира женска емоција.
– У овој колонији су сви ствараоци квалитетни. Свако има
свој специфичан ликовни израз, што је веома важно – истакла је Невелина.
Велизар Крстић из Београда
често долази у колонију и сматра да су услови за стварање
одлични, јер човек може да се

удаљи од свакодневице и да на
миру ствара.
– Први пут сам у овој колонији и лепо ми је јер је Војводина савршена и тако другачија
од централне Србије, као да сте
на другој планети. Такође, проводити време с колегама велика је предност данас када је комуникација умртвљена и када
су уметници гурнути у мрак својих атељеа, убеђења и веровања
– рекла је Наташа Будимлија.
Радост што је присуствовала
колонији с пола века дугом традицијом није сакрила ни Јелена Пуљецовић из Зајечара, која сматра да су ови услови за
рад стимулативни и да овако
нешто уметник не може да приушти код куће.
Драган Ђорђевић је најстарији учесник колоније из нашег
града. Он сматра да је добро
што има пуно младих, јер се на
тај начин стичу нова искуства и
знања у оба смера, а универзитетски професор, сликар и историчар уметности Звонко Павличић из Косовске Митровице потврдио је да је добро што су
присутни различити изрази и
старосна структура, као и различити сензибилитети. Он се
овом приликом бавио темом
културно-историјског наслеђа
Косова и Метохије. Павличић

такође сматра да ова колонија с
обзиром на дуготрајност заслужује већу подршку и побољшање услова рада у смислу реконструкције зграде. У овом ставу
се сложио и уметник из Вршца
Томислав Сухецки. Он је рекао
да ова колонија негује оно најређе на ликовној сцени Србије,
а то су искуство слике, класичне технике и рада у простору и
то чува за будућа времена.
– Штафета духовности већа
је од Панчева и традиције. Ова
манифестација мора бити препозната на нивоу државе – нагласио је Сухецки.
Он сматра да се овакви догађаји у иностранству третирају као мастер-класови.
– Слика је данас прогнана.
Постмодерна не може да поднесе слику и звук, јер они траже од човека да се он буди. Људи долазе на изложбе да измере своју људскост. Ако немају
никакву реакцију пред сликом,
то значи да је неко урадио јако
добар посао да изгубе сензибилитет. И они су заправо духовно мртви. Ако имамо још мало
самосвести, требало би да се
забринемо – каже Сухецки.
Радови из колоније биће традиционално представљени наредне године пред почетак нове колоније.

КЊИГА ЗА ДЕЦУ

Софијине мудролије с Марком Краљевићем

је и с музиком. Сваки нерв је
ослушкује, осећа и подстиче
мозак да креира нешто ново.
Блуз је свакако жанр који је
томе намењен, тај константни флерт извођача с нотама.
Лагано кружи око ушију и
коже, а онда обузима мисли
и из слушаоца излази нов,
промењен. У мом случају излази у виду поезије, јер је непресушни подстрек за инспирацију. „The Sky Is Crying”
Гарија Б. Б. Колмана је песма коју сваки пут доживим
као да је никада раније нисам чула. На блуз се природно надовезује џез, другачија
доминација саксофона и клави ра. Пот пу но но ве сфе ре
емо ци ја при ра сту за већ
постојеће. И звук винила пуцкета у ушима, иако је дигиталан. Тако је и са етно-музиком, која је идентитет народа, културе, нације, исконски
ДНК људи. Она оплемењује.
Сваки пут када пружимо себи прилику да слушамо етно-музику неког другог народа, ши ри мо са мо свест и
рушимо предрасуде.

Прошле недеље објављена је
нова књига панчевачке ауторке Алек сан дре Ми хај ло вић,
под на сло вом „Со фи ји не
мудролије с Марком Краљевићем”. У питању је књига за
децу ко ја је на ме ње на и
одраслима.
– Као професорка и мама
спознала сам да деца нису баш
одушевљена када им се помене Марко Краљевић. Суштински о њему и добу у коме је

живео не знају готово ништа.
Његов лик им је далек, као и
историја породице Мрњавчевић, Маричка битка, битка на
Ровинама. Знају за Пегаза, не
знају за Јабучила, не повезују
Марка и Јефимију, прву српску песникињу. Ова књига је
моја велика жеља да им се све
то приближи, опише, да уплове у догађаје и ликове како би
спо ји ли исто ри ју, на род ну
епику, фантастику, географију,

начин средњовековног живота и обичаје. Приче се допуњују и завршавају. Сви учествују, активно и интерактивно.
На крају сваке приче налази
се квиз. Кроз све задатке читалац осваја перпере, уз поуку о нов цу то га вре ме на –
рекла је ауторка Александра
Михајловић.
Илустрације за књигу радио
је Михајло Гачић, а уредио ју
је Зоран Пеневски.

рали Душан и Бане Глуваков. О
колонији је ове вечери говорио
и глумац Драган Петровић Пеле.
– Сматрам да оно оно што је
једном отворено не треба затварати ако ради и функционише… Отварам заувек сли-

карску колонију у Црепаји –
рекао је шаљиво Пеле.
Након тога су организатори
Душан Глуваков, Бранислав
Симић и Иван Карафиловски
уручили захвалнице учесницима и спонзорима.

ПЕТО ДРУЖЕЊЕ СЛИКАРА У ЦРЕПАЈИ

У башти блуз кафеа
Атмосферу из сликарске колоније у Црепаји, која се ове године одржавала пети пут, тешко је дочарати. То једноставно мора да се доживи.
Тридесет сликара из разних
крајева земље и иностранства
боравило је четири дана, од 23.
до 27. јула, у несвакидашњем
амбијенту за оваква дружења
и стварало уметничка дела. Из
нашег града су учествовали
Александар Алимпић, Иван Величковић, Ивана Штопуљ, Мирослав Савков и Нада Оњин
Жужић.
Један од редовних учесника
је Ненад Стојков, уметник који се годинама бави сликањем
банатских мотива.

– Пореклом сам из Старе
Борче, која доста подсећа на
Црепају. Имамо онако ушорене куће које говоре банатским
дијалогом. Детињство сам провео код маминих родитеља у
Банатском Двору, па су ми зато често мотиви које сликам
салаши, гуске, ђермови… Ове
године сам насликао Душана
Глувакова флуоресцентним бојама, инспирисан музиком коју свира са својим бендом „Dead
Mondays”, а то је психоделични рок – рекао је Ненад.
Током колоније су одржани
промоција романа „Наслеђе” Јулијане Мркоње Марић и драмско вече Мирослава Жужића, а
на отварању изложбе блуз су сви-
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ЖИКИЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ, РУКОМЕТНИ ЧУДОТВОРАЦ

ПАНЧЕВАЧКИ СПОМЕНИЦИ

КАКАВ: ЈАК И ОДЛУЧАН, УСПЕШАН И СВОЈ

Сећање на славне
и заслужне

Као и када је раније деценијама долазио у свој град с припрема, такмичења или из иностраних клубова у којима је
играо, Жикица увек налази времена да „обиђе парохију”, види се с породицом и пријатељима, али и да поприча с новинарима. Искористили смо
летњу паузу у првенству БиХ,
где је Милосављевић после вођења тима из Живиница преузео екипу „Локомотиве” из Брчког, да прочаврљамо о свему
помало.
– Тренерску каријеру сам започео у Јабуци и тамо провео
три године. Моје размишљање
је да увек мора да се иде степеник по степеник, што се у
мом случају обистињује. Супер
је да одмах по завршетку успешне каријере добијеш да водиш озбиљан тим, сигуран сам
да бих се и ја добро снашао у
томе, али из разних разлога то
у нашој земљи не може свако
да доживи. Кроз семинаре и
предавања упознавао сам се с
овим послом још док сам активно играо, што су ми били и
први сусрети с теоријом. Уписао сам тада и Високе струковне студије у Београду. Тамо сам
схватио да је оно што сам радио читавог живота била једна
ствар и нема скоро никакве везе са оним чиме се бавим сад.
Теоријски сам спознао рукомет с те друге стране и схватио
у ком правцу данас иде спорт.
За врхунске домете је неопходан озбиљан тренажни процес,
што кроз играчку каријеру не
можеш да научиш – отвара причу Жиле.
Ипак, његови тренери и селектори били су магови, да ли
је од њих нешто „украо”? Жикица је јасан:

док си играч, размишљаш –
осим, нормално, о поштовању
тактике – само о себи: како
ћеш да истрчиш контру, какву
финту да направиш, каква ће
твоја форма и кондиција да
буду...
Стиче се утисак да је могао
и раније да почне да се бави
тренерским позивом...
– Хтео сам да играм и дуго
сам трајао. У једном моменту,
у 42. години живота, када сам
с „Металопластиком” играо у
финалу „Челенџ купа”, после
свих успеха имао сам необичан осећај: тренери су ми укази ва ли на то, а и сам сам,
искрено, осећао да сам бољи
од неког ко има 23-24 године
и добар је и лик и играч, али
било ми је дегутантно да тим
момцима узимам место у тиму, јер ако не играју, не напредују. Онда сам пресекао –
каже Милосављевић.

Тежио је перфекционизму
док је одлазио на тренинге и
утакмице, а то жели сада да
усади младим играчима, с којима обожава да ради. И то
мирно, полако; баш ретко подигне глас.
– Јако волим младе играче,
имам их много у тиму. Изашло
је на добро све што смо урадили прошле сезоне, остварили
смо примарни циљ, а сада ћемо то искуство да надоградимо. Покушаћу да им пренесем
жељу за успехом, високе амбиције; има ту момака који би могли да направе озбиљну каријеру – процењује Жиле.
Он ју је имао, да ли га зато
препознају на улици?

мо с ликовима са естраде, шта
год та реч значила. Жиле је
пример да то није баш тако.
Одувек је фурао неки свој фазон, био препознатљиво обучен, са урбаним речником и
навикама. Где се по граду изла зи ло кра јем осам де се тих,
шта је слушао?
– Па, оно, све је кренуло из
куће. Имали смо грамофоне „тоску 15”, па „21”, па мини-линије и стубове... Старије сестре
Маја и Сања преузеле су улогу
мојих „професорки” музике и
стила, а ту је била и страва екипа другара: Ђоле, Сики, Џони,
Мића, Влајко. Били смо у озбиљном рокенролу. С обзиром на
то да сам леворук, увек сам хтео
да будем другачији, да ме не
препознају само по томе да сам
репрезентативац, већ и по свему осталом, посебно у односу с
пријатељима и људима уопште.
Фурали смо необичну гардеро-

бу, облачили прслуке на голо
тело, качили мараме... Прођемо прво поред „Монструма” и
„Цанцаре”, где су излазили мало ста рији, па за па лимо у
„Принц”, „Хад”, „Рагби”, а у Београду на Академију и у СКЦ.
Ту су биле девојчице, екипа, зезање... И, тога сада више нема,
нон-стоп смо висили на журкама по гајбама. Слушали смо:
„Кјур”, „Калт”, „Смитсе”, „Дипеш”, „Хаусмартинсе”, „Брејкерсе”, КУД „Идиоте”, „Дисциплину”, „Азру”, „Прљаво
казалиште”... Жестоко се пеглало – уз широк кез збори специфични Жиле и додаје да никада није мешао дате саиграче,
које није бирао, али је и с њима

НАЈ БО ЉИ НА ПЛА НЕ ТИ, МА ЛО ЛИ ЈЕ?
Поред бројних домаћих титула и освајања европских купова у клупској каријери у Србији, Словенији и Шпанији (три
првенства и два купа са „Звездом”, Лига шампиона и по
два шампионата и купа са Цељем, Куп победника купова с
Ваљадолидом…), Милосављевић је с репрезентацијом државе двапут био трећи на свету, једном у Европи. Освојио
је и четврто место на Олимпијским играма у Сиднеју 2000.
Из ћупа пуног индивидуалних признања, попут титуле
најбољег играча Супер лиге Југославије, „искаче” следеће:
Жиле је заслужио да на Светском првенству у Француској
2001. године буде проглашен за најбоље десно крило на
планети. Комшија, из епицентра Панчева.
– Учио сам од наших мајстора Љубе Обрадовића, Зорана Живковића и Бранислава
Покрајца, затим Мира Пожуна, у чијем тиму сам био кад
је „Цеље” постало првак Европе, Алберта Урдиалеса, који је
играо на истој позицији као и
ја, Хуана Карлоса Пастора, велемајстора што ми је показао
да и у тридесет петој години
можеш да напредујеш ако си
професионалац... Ту су били и
Веселин Вујовић, његов имењак Вуковић и Миле Исаковић. Сви су они имали свој
стил вођења екипе, сигурно сам
спонтано „крадуцкао”, али нисам размишљао о томе, што
гарантујем за сваког играча који је касније постао тренер. Јер

– Изненађујуће за мене, али
да, у Босни ме препознају. Видим да се неки помало чуде
откуд ја тамо, али Брчко је рукометни град, лагано ме упознају. Наравно, људима из спорта, и тамо и овде у Србији,
још увек сам у свежим успоменама. Изненадили су ме недавно Џаја, Пижон и Терзић у
једном панчевачком кафићу:
пришао да поздравим легенде,
тако им се и обратио, а они
„скочили”: ти си, Жиле, легенда, како си, шта има... Фантастичан осећај, најежио сам се
– искрено ће он.
Општеприхваћено мишљење је, прави стереотип, да сви
спортисти слушају народњаке,
размећу се парама и друже са-

проводио лепо време, с пријатељима одмалена с којима се и
сада дружи; то је разграничио –
свако бира себи најближе по себи, људи се препознају.
Пролазећи кроз каријеру, бројне државе и градове, модификовао је неке своје ставове. Објашњава:
– Мењају се ствари, другачије
их посматраш. То могу да упоредим, рецимо, с тим како доживљавамо књиге: није исто
кад „Малог принца” или „Идиота” читаш са седамнаест година и с тридесет пет. Зар не?
Потпуно је друга перцепција,
иа ко је исти кул ту ро ло шки
при лаз. Да ли исти ути сак
оставља „Кум” када га гледаш
као де чак и, ка сни је, као

зрела особа? Не, наравно. Едукујеш се, развијаш, шириш видике и прихваташ оно што ти
прија.
Рукометне лопте се професионално дохватио као клинац
од петнаест година у панчевачком „Динаму”, преселио се накратко у Куманово, па 1994.
године дошао у „Звезду”, где је
одувек желео да игра. И онда
је, кад је имао двадесет три,
„пао” први позив у репрезентацију. Ту има једна супер анегдота, коју Милосављевић уз гласан смех препричава:
– Био сам већ зрео да заиграм за државу, али број један
на мојој позицији био је Аца
Кнежевић. Мењао га је Марсенић, који је из неког разлога у
последњем моменту отказао.
На месту селектора Зоран Тута Живковић, који већ неко
време није радио у земљи. Питао сараднике кога да позову.

Помоћник Веселин Вујовић му
шапне моје име, јер ме је дуго
пратио. Тута каже: „Ко, бре?
Добро, ајде, зови га”. Спакујем
се, узбуђен, и дођем у Светозарево. Сви на ручку. Пролазим
поред стола са стручним штабом, момци и Вујке ми машу,
а Тута окренут леђима. Приђем му са: „Добар дан, Зоране”. Он ме погледа преко рамена и пита Вују: „Ко је, бре,
овај?” Он му одговори да сам
онај страшни мали из „Звезде”.
Живковић ме погледа још једном и „на нишки” каже екипи:
„Ма, какав је ово Индијанац,
две минђуше носи!?”
Ипак, већ на првим тренинзима и утакмицама одлично се
показао; тад је ушао у репрезентацију и десет година није
изашао из ње.
– Кроз национални тим пролазе многи играчи, можда и бољи од тебе и неких других, али
да би био репрезентативац, мораш да знаш и како да се понашаш. Најважније је да си психолошки јак, да превазилазиш
баријере које налећу. Много ми
је помогао Аца Кнежевић; увек
је био ту да ми покаже, да ме
подржи. Ето, специфични леворуки људи – ни из његовог
вокмена нису прштали народњаци, напротив, њу вејв, разумевао ме је и по том питању;
све је било супротно од подметања иако смо играли на истој
позицији. Имала је та генерација прилично успеха, али могли смо и више. Увек је нешто
фалило, било је пехова и лудила: бомбардовање, превирања
око промене власти у држави,
тренера у екипи, наметнутих
играча, организационих проблема... Да се разумемо: не жалим
ни за чим – закључује Жиле.
Циљ му је да оде у земљу где
ће моћи да се озбиљно бави
тренерским послом: да има термине у хали кад екипи одговара и озбиљан стручни штаб поред себе. Једноставно. Као Жикица Милосављевић, Анастасијин тата.
С. Трајковић

Панчево има много споменика посвећених разним личностима, али само један је
познат широм света – споменик маленом псу јазавичару
Леу, који је 13. марта 2014.
године на Стрелишту спасао
једанаестогодишњу девојчицу Николину Вучетић.
Њу је тог дана напао и више пута повредио побеснели
пас расе булмастиф, а питање је како би се све завршило
да је није спасао мали јазавичар Лео, тако што је насрнуо на подивљалог булмастифа и почео да се бори с њим.
У тој неравноправној борби
задобио је опасне уједе, од
којих је два дана касније угинуо, а 20. јуна 2015. у Народној башти му је подигнут споменик, рад уметнице Светлане Каровић Деранић. Прича
о томе прочула се далеко, па
је текст о Леовој храбрости, с
фотографијом, објављен у америчком „Вашингтон посту”.
Медијски мање позната, али
подједнако занимљива јесте
прича о споменику у облику
великог крста од црвеног мермера који се налази у центру
Градског парка. На том месту је од 2004. године, када је
постављен поводом прославе
200-годишњице од почетка
Првог српског устанка.

Крст у Градском парку
када су наш град окупирали
нацистички окупатори и активно су се прикључили устанку који су повели Тито и Комунистичка партија Југославије.
Нажалост, у тој борби за
сло бо ду из губили су сво је

Олга Петров, Стевица Јовановић и Марко Кулић
Тај споменик је посвећен
Светој Тројици, а подигли су
га 1. септембра 1804. године
панчевачки Срби у част Првог српског устанка и Карађорђеве победе над Турцима.
С обзиром на то да је током
трајања устанка доста Срба
прелазило у Банат и друге делове данашње Војводине, Срби с војвођанске територије с
пажњом су слушали о устанку и са симпатијама гледали
на Карађорђа и друге устанике. Због тога су одлучили да
им се одуже и то су учинили
подизањем споменика.

животе. Успомену на њих троје још увек чувају преживели
борци и наши суграђани који
сматрају да тај део наше историје не сме да буде заборављен. Због тога сваке године
на Дан устанка и Дан борца
полажу венце на те споменике.
У парку у центру Панчева
могуће је видети и споменик
једном од наших најпознатијих песника – Јовану Јовановићу Змају. Малом броју Панчеваца је познато да је овај
књижевни великан, који је оставио дубок траг, један период
свог живота провео у Панчеву.

ФОТО: YOUTUBE

У последњих четврт века Панчево је изнедрило тек неколико надалеко познатих играча у
екипним спортовима, а једно
име свакако искаче: Жикица
Милосављевић, 2001. године и
званично најбоље рукометно
десно крило на свету. Популарни Жиле током веома успешне каријере, која је трајала
целих двадесет седам година,
није био упадљив само због
фантастичних игара, већ и због
шарма, позитивног става према животу, шмекерског односа према околини, медијима,
публици... И даље је такав. Сада је рукометни тренер у Премијер лиги БиХ.

Храбри пас Лео
Нажалост, Велики крст је
1941. године уклоњен по наређењу немачких окупатора.
Градска управа, коју су тада
чинили фолксдојчери, наредила је Црквеној општини да
сама демонтира споменик и
да га уклони с трга. Црквена
општина се бранила тиме да
је крст значајан споменик и
да има ве ли ку исто риј ску
вредност, али то није уродило плодом. Када су градске
власти запретиле да ће крст
срушити бомбом, демонтирао
га је један каменорезац. После тога делови крста су пренети у порту Успенске цркве,
где су још дуго чувани.
За историју Панчева су важни и споменици народним
херојима Олги Петров, Стевици Јовановићу и Марку Кулићу. Иако су били млади, они
нису имали никаквих дилема

То је био најтужнији период његовог живота, јер су му
тада најпре умрла деца, а потом и његова жена Ружа. Те
тешке породичне трагедије
које је доживео инспирисале
су га да напише низ тужних и
елегичних песама, које је објавио под заједничким насловом „Ђулићи увеоци”. Након
тога се заувек одселио из Панчева и вратио у завичај.
Панчево му се одужило тако што се по њему и дан-данас зове најстарија основна
школа у нашем граду. То није
све, зато што је његова Ружа
сахрањена на панчевачком
Старом православном гробљу,
где јој је близу самог улаза
подигнут споменик. Улица у
непосредној близини названа
је такође по њој, а с њом се
укршта улица која носи име
великог Змаја.
М. Г.
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СТАРТОВАЛИ СТАРЧЕВАЧКИ „ДАНИ ДРУЖЕЊА”

ВЕСЕЛО, УЗБУДЉИВО, ШАРЕНО...
Широк избор
– од представа и
концерата до
разних такмичења
Двадесет четврти „Дани дружења”, које приређује Месна
заједница Старчево у сарадњи
сa институцијама, удружењима и клубовима, почели су у
четвртак, 25. јула, и трајаће све
до 11. августа, када ће у оквиру „Екс-Ју рок феста” наступити „ЈУ група”, а дан раније свираће и босански састав „Нервозни поштар”.
Првог дана манифестације
уприличена су такмичења попут турнира у пикаду 501, на
којем је тријумфовао Милан
Милановић, док је у фудбалу
(ви део-игра) злат ну ме да љу
освојио Стефан Јовановић Ђовани. Увече је на Тргу неолита ду го го ди шњи про мо тер
драмске уметности и један од
оснивача аматерског позоришта старчевачког Дома културе, Микица Петронијевић,
забавио Старчевце представом
„Тезга као живот”, у којој је
на сатиричан начин приказан
жи вот са вре ме ног срп ског
сељака.
Сутрадан је на истом месту
наступио Тамбурашки оркестар
„Неолит”, који је зачео велики
старчевачки уметник Пера Пољак, а његовим путем успешно
је наставио Жељко Радочај. Нешто раније на турниру у доминама све противнике надмудрио
је Миро Вукмировић; најбољи
виртуелни кошаркаш био је Лука Костић, док је с подигнутих
130 килограма најснажнији у

дисциплини дизање тегова био
Немања Ђоковић.
Љубитељи старих рачунара
у суботу, 27. јула, уживали су у
изложби некада веома популарних, а сада помало заборављених претеча садашњих компјутера. Захваљујући удружењима „Once Upon a Byte” и

као што су први персонални
компјутер на свету ZX-81 и домаћа „галаксија”. Увече су на
Тргу неолита песничко вече
приредили Гордана Црепајац
и Драган Петковић.
Наредних дана је, рецимо, у
ремију бриљирао Никола Радовић, док је Милан Милано-

Кловн Шашавко разгалио децу
„Balkan Retro Computing” посетиоци овог догађаја могли су
чак и да се забављају уз некадашње игрице на тим рачунарима. Избор је био изузетно велики, па су, поред познатих
„комодора” и „спектрума”, били изложени и прави раритети,

вић оборио руку свима с којима се такмичио, а некад популарни ди-џеј Гуле разгалио је
све присутне на Тргу неолита
и подсетио како је пре три деценије жарио и палио у надалеко чувеној старчевачкој дискотеци „Лав”.

Сеоска слава Огњена Марија обележена је у просторијама
Месне заједнице резањем славског колача и скромним коктелом, којем су се одазвали
бројни представници установа
и удружења, као и други гости.
Прослави су се прикључили локални пчелари, воћари, виноградари, дестилери, голубари
и одгајивачи ситних животиња, тако што су направили живописну изложбу на Тргу неолита. Произвођачи меда одржали су и традиционални састанак у Дому културе, када је
један од њихових гостију говорио о пчеларењу са осам рамова. Истовремено је на поменутом тргу децу до суза засмејавао кловн Шашавко, а у новоформираној уметничкој радионици у Дому културе љубитеље романтичне музике увесељавала је Нада Попаз евергрин
хитовима.
„Дани дружења” биће настављени бројним садржајима, па
ће рецимо у суботу, 3. августа,
од 17 сати, на стадиону бити
одржан велики међународни
турнир ветерана, а у исто време и Дечја олимпијада на Тргу
неолита, где ће од 20.30 дефиловати мажореткиње. Сутрадан
од 8 сати у делу Надела познатом као „ваљара” малишани ће
се такмичити у пецању, а увече од 21 сат у кафеу „Мекс”
почеће надметање за први глас
Старчева.
Опширније информације о
програмима и такмичењима
могу се добити на бројевима
телефона Месне заједнице 630010 и 631-144, или на „Фејсбук” профилу те установе.

СЛАВСКИ ДАНИ У ЈАБУЦИ

У знак Светог Илије и Илиндена
У склопу прославе сеоске славе Свети Илија у Јабуци ће бити обележен и велики македонски празник Илинден, што је
логично, с обзиром на то да у
поменутом месту живи македонска национална мањина у
највећем броју када је реч о Србији. Том приликом биће приређена прослава поводом 116
година од Илинденског устанка и 65 година од АСНОМ-а.
Програм је заправо почео нешто раније, отварањем дванаесте Међународне дечје ликовне колоније у понедељак, 29.
јула, у Дому културе. Мали уметници узраста од 11 до 15 година сликали су три дана под будним оком ментора, након чега
су њихови радови изложени у
просторијама Дома културе.
С тим у вези Маријана Загорац, директорка те установе,
која је главни организатор манифестације, наводи да је овогодишњи догађај посвећен покој ном на став ни ку Ми ле ту
Спировском.
– Он је идејни творац и зачетник овог окупљања деце.
Поред наших учесника из ОШ
„Гоце Делчев”, поново имамо

Месне актуелности
Банатски Брестовац: На инсистирање Савета Месне заједнице радници ЈКП-а „Зеленило” косе плажу на Поњавици. Поред тога, због кварова
на мрежи, као и због тога што
и најмања киша узрокује нестанак струје, месни орган власти упутио је допис „Електровојводини” да што хитније реши настале проблеме. Још увек
је у току акција „Флаша за торбу”. Драмска секција клуба за
одрасла и стара лица извешће
представу „Циркус ’Фантастико’” у суботу, 3. августа, од 19
сати, у Дому културе.
Банатско Ново Село: Девето
такмичење у кувању банатског гулаша „Бангул” одржано је у недељу, 28. јула, у парку испред школе, а победили
су „Доловци”.
Долово: Сваке вечери током
јула на тргу испред Дома културе та установа, Актив младих и Месна заједница правили су журке за најмлађе
Доловце, а у оквиру студентске летње праксе (коју подржава Град Панчево) одвијају
се едукативне радионице за
децу основношколског узраста. Фолклорни ансамбл КУДа „Банатски вез” гостовао је у
суботу, 27. јула, на међународном фестивалу фолклора
одржаном у Мајуру код Јагодине. Такмичење за бициклисте биће одржано у четвртак,
1. августа, од 17.30, на платоу испред Дома културе, а
манифестација „Научи да правиш макете” стартоваће у петак, 2. августа, у 11 сати, испред Месне заједнице.
Глогоњ: По налогу Месне заједнице у току су радови на
постављању лежећих платформи у зони школе на главном путу. Фолклорна секција
Дома културе наступиће у Јабуци на дан сеоске славе Свети Илија.
Иваново: Радови на другој
фази реконструкције зграде у
којој ће бити вртић напредују пуном паром.

Јабука: У склопу обележавања сеоске славе Свети Илија
већ је отворена Међународна дечја ликовна колонија, а
тим поводом до недеље, 4.
августа, одржаваће се богат
програм. ЈКП „Вод-ком” ради на уређењу центра села,
кошењу зелених површина и
постављању нових игралишта, а у том погледу помаже
удружењима која припремају терен за предстојеће манифестације
Качарево: Представа „Књига
је моћ” одиграна је у четвртак, 25. јула. Удружење Македонаца „Вардар” и ове године обележиће велики македонски празник Илинден,
и то у четвртак, 1. августа, од
20 сати, на платоу испред Месне заједнице, када ће, поред
осталих, наступити и Дечји

театар „Видоје Дојчиновски
Даскалот” и Певачка група
„Тоше Проески”.
Омољица: Асфалтиране су
рупе на путевима у селу. Овогодишњи „Жисел” биће одржан предстојећег викенда.
Првог дана, у петак, 2. августа, од 20.30, на програму је
салон фотографије, а у преостала два дана биће приређен фестивал аматерског филма. Такмичење младих певачких талената биће одржано у среду, 7. августа, у Дому
културе.
Старчево: Двадесет четврти
„Дани дружења” почели су у
четвртак, 25. јула, када је обележена и месна слава Огњена Марија, а трајаће све до
недеље, 11. августа, два дана
након црквене славе Свети
Пантелејмон.

КУВАЊЕ ГУЛАША У НОВОМ СЕЛУ

Мали уметници три дана сликали
придошлице с разних страна –
из Панчева, Београда, Пландишта, Долова, Новог Сада. Као
више пута до сада, ту су и наши пријатељи из Тетова, а дошао нам је и један гост чак из
далеког канадског града Торонта – истиче директорка.
Празнични дан кренуће у петак, 2. августа, литургијом у
Храму Светог Илије (8.30), а
отприлике у исто време стартоваће дванаести Међународни
фестивал етно-јела удружења

„Илинден” Јабука – „Гравче на
тавче”. Потом ће у 11 сати Наци о нал ни са вет ма ке дон ске
националне мањине организовати полагање венца на бисту Гоце Делчева у школском
дворишту, као и свечану седницу нешто касније. Сечење
славског колача биће приређено у подне у Месној заједници, док ће од 20 сати на
летњој позорници наступити
КУД „Васил Хаџиманов” и легендарни дуо Селимова–Жел-

Доловци победили
на „Бангулу”

чевски. Славски дан биће окончан кон цер том рок са ста ва
„Quart Core”.
Сутрадан увече биће одржано полуфинале и финале турнира у малом фудбалу, а у недељу, 4. августа, од 13 сати, на
плажи Скела, такмичење у гађању глинених голубова. Тада
почиње и „Фијакеријада” у организацији Ергеле „Величковић”, а у 14 сати на плажи „Марекс” уследиће такмичење у
кувању рибље чорбе.

СЛЕДЕЋЕГ ВИКЕНДА У ОМОЉИЦИ

„Жисел”, број четрдесет девет
Као и у протеклих четрдесет
девет година, првог викенда у
августу, омољички Дом културе организује еминентан међународни фестивал на тему
живота села.
По устаљеном обичају, први
дан те манифестације протећи
ће у знаку Међународног салона уметничке фотографије, који се одржава четрдесет седми
пут, чије је отварање планирано за 20.30 у галерији поменуте културне установе.
Жири је већ обавио свој посао, па ће том приликом обнаро до ва ти име на по бед ни ка,

када ће им бити додељене награде. Исте вечери биће отворене изложбе радова свих учесника Салона, као и фотографија из архива Фото-савеза Србије, када ће радове представити Бранислав Бркић, Имре
Сабо и Мирослав Јеремић. Поред тога, своја дела приказаће
и Новица Петровић и Виолета
Милутиновић, а биће уприличена и поставка Природњачког музеја Београда, под називом „Оком природњака”.
Практично први дан „Жисела” отвориће у 18.30 пратећи
садржај – промоција фото-мо-

нографије домаћих аутора, а
својим наступом заокружиће
вече група „Тамишки боем”, од
21 сат, на платоу испред Дома
културе.
Остатак манифестације обележиће четрдесет девети Међународни фестивал аматерског филма, који ће званично
стартовати у суботу, 3. августа,
у 20.30, на Летњој позорници,
пола сата касније почеће прва
званична пројекција аматерских филмова, а од 22 сата биће приказан филм „Лепота планете Земље”. Након тога на платоу ће свирати група „Крила”.

Сутрадан од 18.30 биће организован разговор са члановима жирија, а потом ће бити
приказана и друга званична
пројекција аматерских филмова. Од 21 сат уследиће додела
награда, а на великом платну
биће приказано остварење „Моби Дик – земља која плови”.
Завеса на овогодишњи „Жисел”
биће спуштена у 22.45 концертом групе „Принцип”.

Девето надметање у кувању
банатског говеђег гулаша под
називом „Бангул” одржано је
у недељу, 28. јула, у парку покрај новосељанске школе. У
традиционално позитивној атмосфери, уз присуство великог броја гурмана, своје знање у припремању чувеног специјалитета из котлића демонстрирали су мајстори варјача
из тридесетак екипа. Највише је, наравно, било домаћих,
али нису изостали гости из
Панчева, Долова, Старчева,
Ечке, па чак и из Краљева.
Према речима главног организатора Јована Флоре из
организације „Банатски троугао”, кувало се на плин, а кри-

теријуми за оцењивање били
су термичка обрада меса, боја
и укус. Потом је трочлани жири, сачињен од прекаљених кувара Ливијуса Павлова, Марка Поповића и Душана Никића, приступио провери узорака, да би након дужег ишчекивања за најбоље били проглашени „Доловци”, испред „Ечке” и „Црвених ђавола”. Њима су припали пехари, а сви
други добили су захвалнице.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КАКО СМО ЛЕТОВАЛИ

ИЗНАД ВОДЕ ЧЕДНО, А ИСПОД…
Утицај панчевачког
бизнисмена на
формирање навике
редовног купања
код Срба

Ова и доња фотографија из каталога изложбе „Вода, воде, води”

Како су Руси донели
нудизам у Југославију,
а Војвођани га
однеговали
За многе ствари се код нас не
зна како су и када настале, али
ако је реч о туризму, онда ту
дилеме нема: туризам је у Србији почео тачно 26. јуна 1844.
Тог дана београдске власти донеле су Публикацију о забрани
купања на Сави и Дунаву „без
гаћа”, односно костима.
Све после овог цивилизацијског скока је „историја летовања”, у којој и Панчево има своје место. Њен врло сажети преглед дајемо у наставку текста,
чије читање се препоручује само на тридесет и више степени. Наравно, у хладу.
Елем, поменута публикација представљала је скроман, али
хвале вредан покушај хватања
корака са Европом, која је у
погледу голотиње поред воде
далеко била одмакла.
На њеним плажама, наиме,
већ су се биле одомаћиле „машине за купање” – кабине за
пресвлачење на точковима, које су коњи вукли до дубље воде. Жене су у воду улазиле директно из кабине, тако да их
нико не види у купаћим костимима, који су се, иначе, од
зимске одеће разликовали само по одсуству крзнених крагни – покривали су тело подједнако темељито. На исти начин, уласком из воде у „машину”, враћале су се на обалу.
Што се Београда тиче, у њему је неки Карло Карловански 1839. године отворио „Прву фабрику сирћета”, али је
неславно пропао. Ваљда је било довољно лошег вина, шта
ли, тек несуђени фабрикант
преселио се у Аустроугарску,
у Пан че во, и та мо отво рио
школу трговачких наука. Маја 1847. враћа се у српску престоницу – овог пута са искуством у бизнису стеченом у
нашем граду – и на Дунаву
подно Калемегдана отвара прво српско купалиште и пливалиште. У једној тадашњој
расправи о расподели средстава у култури (сик!), помиње га и Ђура Даничић: „Позориште је само за забаву беспосленим и имућним људима, а пливалиште је од потребе и од користи и за забаву
свакоме човеку...” Узаман: затворено је због губитака.
Али имало се рашта оснивати: његовом власнику Београд
дугује прве записане метеоролошке податке у својој историји. Карловански је, наиме,
први почео да мери и бележи
податке о температури ваздуха и воде, и колико је у месецу
било кишовитих, а колико лепих и пријатних дана.
Нове ентузијасте у туристичкој привреди Београд је морао
да чека шест година – тек 1853.
неки Коста Лепојевић и Димитрије Данић обавестили су грађанство да су на Сави отворили „купатило по најновијем
кроју, са ограђеним базеном за
децу и кабинама за одрасле”.
Пропали су пре јесени.
Тако је морало бити... Јер,
још дуго потом, Срби су радије
ризиковали дављење поред неуређених обала него да плате
улаз на купалиште, а та се навика ни до дана данашњег није чврсто укоренила.

денска ле товалишта.
На море се
ишло у зиму, или
у касну јесен, кад је
вре ме би ло сун ча но и
пријатно за шетњу, али и за
купање, а лета су се проводила
у бањама. Чувене су биле Врњачка бања и Сокобања, али и
бања Ковиљача и Буковичка
бања.
У надахнутом тексту један
хроничар пише: „У мноштву
мање или више познатих бања, најславнија је била Врњачка Бања, српски Баден-Баден.
У Врњце се одлазило као на
ходочашће, после исцрпних
припрема сваке врсте: шила се
нова гардероба према моделима ’из журнала’, бележила имена хотела и ресторана са најбољом услугом, са смртном
озбиљношћу се дискутовало да
ли је боље пити воду са извора
Снежник, или ону са Слатине.
Разлог за одлазак у бању није
се посебно ни тражио, и најмања горушица која се понови
три пута у години заслуживала
је лечење у Врњачкој Бањи, за
слабуњаве адолесценте без апетита једноставно није било другог избора осим Буковичке бање, Јошаничка је била незамењива за ово, Селтерс за оно, па
Врујци, Сијаринска...”

Бање у моди

У воду с дугим рукавима

Тек с настајањем грађанског
слоја, између два светска рата,
летовање улази у моду.

Већина је, као и данас, остајала код куће, да дане проводи
на оба ла ма до ма ћих ре ка.

Избор за мис 1929. на обали Тамиша
Ако се ишло на море, бирао
се северни Јадран, јер су саобраћајне везе једино до тамо
биле добре, а и зато што су тамошња места већ била туристички развијена. Најпопуларнији су били Абација, данашња
Опатија, тада у саставу Италије, и нека острва. Најбогатији су и онда
путовали у Монако, Ницу и
д р у г а
м о н -

Можда звучи парадоксално, али
во времја оно градови су били
упућенији на своје реке него
данас. И реке су умеле да им
узврате љубав, па су Земунци
ужи ва ли

случај, да их после не би однео
писало је позади крупно црно
масном бојом: УКРАДЕНО ИЗ
КУПАТИЛА ВЛАЈКА ДИМИТРИЈЕВИЋА. Жене и девојке
но си ле су

Лидо Бела стена на Дунаву
на
Лиду, Новосађани на Штранду, Шапчани
су имали Дудару-Бад...
„Крајем 19. и почетком 20.
века Панчевци су своје слободно време у летњим данима почели да проводе на плажама:
Лиду на Дунаву и речним плажа ма на Та ми шу. Ве слач ки
клуб ’Дунав’, доцније назван
’Тамиш’, основан је 1922. године”, пише у каталогу изложбе „Вода, воде, води” из 2013.
године историчарка Ивана Спасовић. Њој дугујемо и фотографију избора за панчевачку
мис плаже.
Али на почетку прошлог века није било лако поцрнети на
плажи. Већи део коже купача,
наиме, био је покривен одећом.
У лепој књизи „А ондак је
летијо јероплан над Београдом” Александар Дероко нам
је оставио следећи опис: „Мушкарци су имали попречно
штрафтасте трикое закопчане
спреда дугмићима, са кратким
рукавчићима на мишицама, са
ногавицама често до колена.
Једино баш сасвим дечурлија
имали су гаћице а ако неко није имао своје могао их је добити и на каси купатила а за сваки

ше шире против
сувишног сунца, а костиме од
листера или друге ткане материје и то из два дела, са доњим
делом чије су ногавице до испод колена. На ногама су обично би ле па ти ке ушни ра не
пертлама, често преко високих
чарапа”.
Али ово не значи да се поред река нису могли видети и
потпуно голи људи. После Октобарске револуције 1917. године у Србији се нашло доста
избеглица из Русије високог
порекла и образовања. Једном
речју, еманципованих. Они су,
наиме, волели да се купају голи. Чланови њиховог удружења у Шапцу имали су своје
„слободније” место за купање,
које се плаћало један динар.
Наравно, било је и нудиста друге врсте, оних „простих”. Уредништво „Шабачког гласника”
је тако 1922. године морало да
дигне глас: „Жале нам се грађани који иду на купање на Саву са фамилијама, да има војника и неких грађана који се
купају без костима, и нарочито гледају да улазе међу женске. Нама изгледа да ово они
чине намерно, а знајући врло
добро старешине овдашње Вој-

ничког одреда ми се надамо
да ће то војницима забранити,
а од цивилне власти тражимо
да се поставе страже ради одржавања реда и ове и друге који
праве разне незаконитости и
нереде, доставе и оштро казне”.
„Наши” људи брзо су
се угледали на руске
избеглице, па је
средином тридесетих година био

формиран
клуб нудиста у Но вом
Саду. Његови чланови, педесетак мушкараца и жена из отмених кругова тадашњег новосадског друштва, купали су се на
Дунаву, на месту које се данас
зове Мачков спруд.

Све је почело кад је неколико парова на једној ади усамљено место окружено врбаком прогласило за „острво љубави”. Круг заинтересованих за
овакво дружење постепено се
ширио, али је до нагле експанзије дошло, бележи 1938. репортер новосадског листа „Дан”,
кад се присталицама купања у
„Евином костиму” придружило неколико младих и лепих
девојака. Оснивач клуба изјавио је репортеру: „Ми се састајемо због угодних провода
и наши ’теферичи’ су веома
угодни”.
У коментарима у другим листовима, међутим, могло се
прочитати да чланови овог клуба „користе усамљене заливе
Дунава код Мачковог спруда
за своје беспосличарске и господске хирове”.
Занимљиво је да Војводина,
иако нема море, никада није
престала да практикује нудизам. Осамдесетих година у бању Јунаковић код Апатина једном недељно окупљале су се
присталице голишавог купања
из околних градова, а организоване групе редовно су долазиле и из Осијека.

За богате и још богатије
Уочи Другог светског рата Југославија је већ била свет: женски купаћи костими постају
оно што су и данас – заводљиве крпице, а туристичке агенције нуде аранжмане у вечитој
Опатији, али и у Дубровнику,
и крстарења луксузним бродовима. Године 1939. хит је била
„Северна тура”, тронедељно крстарење обалама Норвешке и
Исланда.
Те године најновији модни
детаљ биле су наочаре за сунце. „Цајс” из Јене своје рекламира слоганом „Против бљештеће светлости” и тврди да
„пружају потпуну заштиту од
ултраљубичасте светлости”, а
„Политика” пише: „За време
лет њих ме се ци све је ви ше
оних који носе разне наочаре
против светлости. Носе се целог дана, а често и после сунчевог заласка. Ову појаву нарочито запажамо код посетилаца плажа, бања и шеталишта, где је попримила карактер епидемије”.
Већ у септембру те године
Хитлер је напао Пољску и ђаво
је дефинитивно однео шалу!
А шта је било касније?
Само годину дана по завршетку Другог светског рата извршена је револуција на плажама – промовисан је бикини.
Све после тога смо видели...
Р. Т.

Дневни лист „Политика” из 1939. године
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ОСМИ ПУТ У ЛЕАНЦИ И НА ПЕШЧАРИ

РИБОЛОВАЧКИ ПЛЕН

СКЛАД С ПРИРОДОМ У СМИРАЈ ДАНА

Црвенперка

Већ осми пут је из прелепог
насеља Леанка у етар пуштена једноставна порука – живите у складу с природом и
будите срећни на крајње обичан начин.
И овог пута су бројни искрени љубитељи Делиблатске пешчаре искористили понуђену
прилику и, уживајући у бајковитом заласку сунца, препустили се несагледивом благу овог
јединственог резервата и станишта бројних биљних и животињских врста.
А након шетње по тим рајским пределима чекала их је
препознатљива гостољубивост
екипе организатора манифестације „У смирај дана”.
„Човече, кад поред мене прођеш, немој подићи руку ни на
једно стабло, ни на један грм.
Немој ме непромишљено озледити. Ја сам топлина твога дома и огњишта у хладним зимским ноћима, пријатељски хлад
и штит од врелине летњег сунца. Ја сам дрво твоје колевке,
темељ твоје куће, даска твојега
стола, постеља на којој спаваш
и одмориште вечног починка.
„Човече, послушај ме и услиши молитву моју: не руши ме
непотребно, не спаљуј ме непажњом, не сеци ме неразумно, не озледи ме безобзирно.
Чувај ме за своју децу!”

Споменик природе
Панонске низије
Речима „Молитве шуме” у суботу, 27. јула, почела је осма
манифестација под називом „У
смирај дана”. Тог дана се више
десетина љубитеља природе из
Панчева и околине окупило на
прелепом газдинству Војнов,
смештеном у насељу Леанка у
близини Долова, на ободу Делиблатске пешчаре.

Ту су их, поред поменуте породице, дочекали и чланови
више доловачких удружења,
понудивши им своје домаће
производе, па су рецимо „Доловке” изнеле широк асортиман препознатљивих штрудли,
а локални винари – „божји нектар” справљен од грожђа из
овог краја.
На почетку скупа истинских
љубитеља природе односно пешчаре јединствене у Европи,
која се између Дунава и југозападних Карпата протеже на
34.000 хектара, напоменуто је
да је реч о изузетном споменику природе Панонске низије, који је прибежиште бројних
биљних и животињских врста,
па и оних ретких, попут банатског и степског божура, шерпета и двадесет врста орхидеја.

Ту су се, пре свега због значајног присуства текунице, угнездиле птице грабљивице, као
што су банатски соко и орлови
крсташи и кликташи, а у овом

смирај дана буду у складу с
природом и срећни на један
обичан начин. Он је захвалио
Покрајинском секретаријату за
пољопривреду, водопривреду и

цу гостима приредило је стадо
оваца и коза, заједно с пулинима и магарцем.
Љубитељи предвечерње променаде у природи су, поред
осталог, могли да обиђу и локације на којима су снимани
многи култни домаћи и страни филмови, као што су „Бој
на Косову”, „Свети Георгије
убива аждаху”, „Вук Караџић”
или спектакуларни „Џингискан” (из 1965. године) са Омаром Шарифом. Тако се, рецимо, корачало стазама којима
је Славко Штимац, боље рећи
Перица из легендарног Паскаљевићевог остварења „Варљиво лето ’68”, на бициклу јурио
за Чехињом Руженком Храбаловом, чији се аутобус неповратно удаљавао. А недалеко
одатле је почетком осамдесетих година прошлог века у најбољем српском филму свих
времена, насталом по сценарију Душана Ковачевића, „Ко
то тамо пева”, у лику Мишка,
Александар Берчек за опкладу
возио два километра везаних
очију.
Након неколико краћих пауза учесници овог догађаја дочекали су егзотични залазак

Црвенперка се препознаје по
црвеним перајима, а када лети идете на пецање, за време
топлих и сунчаних дана, од
маја до октобра, црвенперка
је прави избор и забава. При
храњењу се ослања на чуло вида, па уколико вас црвенперка спази на обали, врло брзо
ће побећи.
Најчешћи начин пецања ове
рибе је удицом на пловак. Пловак треба да је мали и осетљив, а за мамце треба користити корицу хлеба, хлебну
ружу или црве. Олова треба
тако подесити да се пловак
подигне што пре, јер црвенперка често узима мамац у
фази тоњења. Ако после неколико минута нема „ударца”,
није лоше поново забацити.

Примамљујте увек помало,
како би вода испред вас била
увек мутна. Лоптице хране које се бацају на дно треба да садрже делиће који ће се после
растапања лоптица дизати ка
површини. У мешавину, дакле, треба додати комадиће
хлебне корице. Проверени, класичан начин примамљивања
риба представља фиксирање
на дну комадића старог хлеба
у одговарајућој мрежи.
Црвенперке су упорни борци, па због тога закачену рибу
треба што пре издвојити из јата како се остале не би узнемириле и разбежале. Капиталци се најчешће налазе у средини јата или испод њега.
Са удицом црвенперка понесе и које олово, а када осети
тежину у устима, креће у дубину, што се манифестује наглим тоњењем пловка. У том
тренутку треба контрирати.

СПЕЦИЈАЛИТЕТИ
СА УДИЦЕ

специјалном резервату, који је
од 2002. године на листи „Унеска”, обитују и вук, јелен, срна,
дивља свиња...

Стазама Џингис-кана

Наступ КУД-а „Банатски вез”

Окупљенима су се обратили
Срђан Никић, председник Планинарско-еколошког клуба „Соко”, и Мирослав Првуљ, директор доловачког Дома културе,
који је изразио задовољство
учешћем на манифестацији.
Инспиратор овог догађаја Бојан Војнов позвао је све да у

шумарство, Месној заједници
„Мита Вукосављев”, Дому културе и другима заслужним за
реализацију манифестације, а
нарочито је поздравио Саву Вујичића, који је из Новог Сада
дошао на бициклу.
Након наступа малишана из
фолклорног ансамбла КУД-а
„Банатски вез” стартовала је
шетња по пешчаним динама,
на којима су се могли осетити
миомириси „хајдучке траве,
„мајчине душице” и другог разноврсног биља, а добродошли-

сунца, када су на све стране
шкљоцали фото-aпарати и телефони, да би се лагано вратили на почетну позицију. Тамо
их је чекало богато окрепљење, а овог пута уприличен је
биоскоп на отвореном, када су
приказана два новија филма
доловачких синеаста – „У доловима равнице” и „Колевка
времена”.
А све то с циљем да пешчарска природа неоштећена дочека будућа времена.
Ј. Филиповић

ДРЖАВНО ФИНАЛЕ СПОРТСКИХ ИГАРА МЛАДИХ

Ко ће нас представљати у Сплиту
Међу такмичарима из Србије
који ће се од 16. до 22. августа
надметати са својим другарима из Хрватске и Босне и Херцеговине на великом регионалном суперфиналу Спортских
игара младих у Сплиту има и
деце из Панчева и околине.
У врх такмичења најпре су
се пласирали ученици ОШ „Доситеј Обрадовић” из Омољице
као шампиони државе на Малим олимпијским играма. Места у аутобусу за Сплит, на државном финалу „Дунав осигурање” Спортских игара младих,
одржаном од 22. до 26. јула на
Ади Циганлији, осигурали су и
шахиста Марко Милановић (првопласирани) и Милица Амиџић (трећепласирана), као и
Ана Живановић и Јована Марковић из ОК „Младост” из Омољице, које су освојиле друго
место у одбојци на песку.

Јужни Банат ће имати представнике и у малом фудбалу,
јер су фудбалери из Опова освојили злато на државном првенству. У Сплит путује и Марина
Пинку, стонотенисерка из места

Николинци, као првопласирана у Београду.
– Мислим да нам је ово најуспешнија сезона до сада. Караван радости и пријатељства
„Дунав осигурање” Спортских

игара младих био је ове године први пут у неколико нових
градова и места, као што су
Ниш, Сомбор, Опово, Омољица, Банатско Ново Село, Сурдулица, Прибој... Још се прича
о спек та ку лар ном отва ра њу
Игара за цео регион у Новом
Саду, као и о прослави шестог
рођендана Игара у Србији, приређеној у Сремској Митровици, где је тим поводом концерт одржао бенд „Парни ваљак”. Организација државног
финала у Београду протекла је
беспрекорно, а медаље су деци
доделили високи званичници,
попут Ане Брнабић, председнице Владе, Јоханеса Хана, комесара ЕУ за проширење и суседску политику, и других –
истакао је Иван Крговић, координатор Игара за Панчево.
Он је захвалио на још једној
сезони за памћење деци уче-

сницима, наставницима, тренерима, координаторима из целе Србије, нашој суграђанки
Ивани Јовановић, председници „Дунав осигурање” Спортских игара младих, градоначелнику Саши Павлову, као и
панчевачком Спортском савезу с Дејаном Перићем и Бобом
Битевићем на челу.
У овогодишњој сезони Игара учествовало је чак 75.000
такмичара из 187 градова и места у Србији, а на државно финале се пласирало њих 2.349.
Најбољи међу њима браниће
боје Србије идућег месеца, али
ће уживати и у наградном мини-летовању у Сплиту, а „Панчевац” ће и ове године бити на
лицу места, па ексклузивну репортажу са свим детаљима из
Сплита очекујте одмах по завршетку суперфинала.
Д. К.

РИБА НА
ДУНАВСКИ
НАЧИН

Састојци:
• килограм сомовине или
смуђа
• 250 г лука
• 150 дл уља
• четири свеже паприке
• 500 г парадајза
• три дл белог вина
• једна љута паприка
• лимунов сок
• брашно
• со
• мало вегете
Припрема:
Очишћену рибу пресеците
напола по дужини и извадите кичму. Добијена два филета исеците на четири дела. Посолите и попрскајте
лимуновим соком, поклопите и оставите да одстоји петнаест минута. Након тога
филете уваљајте у брашно и
пеците на уљу.
Пржену рибу поређајте у
ватросталну чинију. У другој посуди издинстајте поврће, а повремено га преливајте вином. Када је поврће
готово, сипајте га преко рибе и ставите све у рерну да
се запече.
Пријатно!
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ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ОЛИМПИЈСКОМ ТРИАТЛОНУ

ТАМИШ УЗ РАМЕ С НАЈБОЉИМА
Јака конкуренција на
Власинском језеру
Август препун
догађаја
У недељу, 28. јула, одржан је
пети „Власински триатлон самопревазилажења”, трка која
је уједно била и Првенство Србије у олимпијском триатлону, а учесници су се надметали на дистанцама од 1.500 метара пливања, 40 км вожње бицикла и 10 км трчања. Ово такмичење је окупило 153 триатлонца из: Србије, Македоније, Бугарске и Румуније.
Поред првенства државе, као
главног надметања, одржане су
и две пратеће трке, које се бодују за СТУ куп. Триатлон клуб
Тамиш се представио с петнаест својих такмичара, који су
освојили једанаест медаља.
Нај зна чај ни ји
ре зул тат
остварио је Марјан Лукић, који у трци олимпијског триатлона заслужио бронзано одличје и на тај начин поновио
прошлогодишњи успех. Тријумфовао је Страхиња Тракић
из Крагујевца, а друго место
је заузео Владимир Данко из
Новог Сада.

Значајну победу остварила
је Ања Да ви до вић у тр ци
спринт-триатлона у апсолутној
кон ку рен ци ји, а вре дан је
и тријумф Луке Глигорића у

ПРОМЕНЕ У РУКОМЕТНОМ КЛУБУ ДИНАМО

ПЕТКОВИЋ ИДЕ У КАТАР

Српски рукомет остаје без једног од најбољих и најперспективнијих тренера. Иван Петковић није више тренер Динама. Дугогодишњи кормилар
„жуто-црних” каријеру наставља у Катару, где ће радити
као селектор кадетске репрезентације те земље.
– Динамо је мој клуб за сва
времена. Много ми је дао, и
као и играчу и као тренеру. Зато је одлука била тешка и врло
емотивна. Дуго сам размишљао
и на крају одлучио да прихватим овај изазов. Ово је ново
поглавље у мом животу, али
верујем да ће све бити како
треба. Сан сваког тренера је да
води неку репрезентацију, за

мене је ово и част и обавеза.
Кадетска репрезентација Катара ће се од 5. августа припремати у Словенији, па ја већ у
недељу крећем пут Велења, где
ћу се прикључити новом тиму.
Искористио бих ову прилику
да захвалим свим сарадницима, свим играчима које сам
тренирао у ових пет-шест година, а посебно управи клуба
са Сашом Павловим, Стојаном
Радановићем и Данијелом Суботићем на челу, јер су омогућили да наш Динамо буде у
врху српског рукомета – рекао
је Иван Петковић.
Још једно поглавље рукометне историје у Панчеву је затворено. Петко, срећно у Катару!

трци суперспринт-триатлона за
кадете.
У надметању млађих кадета
у суперспринт-триатлону Војин Давидовић је освојио злато,

Алекса Кежић сребро, а Озрен
Перишић бронзу. Трећи је био
и Богдан Јелача, али у трци
кадета. Ања Давидовић је била најбржа у спринт-триатлону за јуниорке. Ружица Сарић
је победила у групи такмичарки старијих од педесет година, док је Игор Соколовски
освојио бронзу у олимпијском
триатлону, али у конкуренцији учесника од четрдесет једне
до педесет година старости.
Трка је била изузетно квалитетна, јер су, поред домаћих
такмичара, наступали и најбољи триатлонци из Македоније, Бугарске и Румуније, а услови за такмичење били су готово идеални, ако се узме у обзир да се језеро на Власини налази на 1.250 метара надморске висине.
Такмичари ТК-а Тамиш очекују много искушења и у августу. Учествоваће на заједничкој манифестацији са спортистима из града Решице у
Румунији, потом следи кадетски камп у Караташу, те учешће у тренинг-кампу на Дивчи ба ра ма, тр ка СТУ ку па у
Сомбору, а онда и Првенство
Ср би је у су пер спринт-три а тлону 25. августа у Сремској
Митровици.

НОВОСТИ ИЗ СТРЕЛИЧАРСТВА

МЕСЕЦ ЈУЛ АКТИВНОСТИ ПУН
Такмичари Стреличарског клуба Панчево били су врло активни током јула. Учествовали
су на два јака турнира, а били
су и организатори летњег кампа за младе чланове клуба.
На терену СК-а Кошутњак
одржан је први меморијални
турнир посвећен Светлани Поповић. У конкуренцији 43 стреличара из земље и иностранства учествовало је дванаест
чланова СК-а Панчево.
Златне медаље су освојили јуниорка Барбара Бекић и кадет
Јован Шпехар у надметању олимпијским луком, као и ветеран
Стефан Жикић у гађању компаунд стилом. Сребрна одличја су
зарадили кадет Стефан Кљајић
и ветеран Дејан Форго, а брон-

зама су се окитили Драган Брзаковић и Данило Миоковић.
Прошлог викенда, такође на
Кошутњаку, одржан је први турнир под покровитељством компаније „Ереа”.
Барбара Бекић је тријумфовала у конкуренцији јуниорки,
па је тако заслужила и пригодну награду генералног спонзора – горњи део тренерке. Јован
Шпехар је освојио сребро, а Стефан Кљајић бронзу у надметању кадета олимпијским луком.
Од 20. до 28. јула на Чардаку је одржан и спортски камп
СК-а Панчево. Млади чланови
овог спортског колектива су,
поред кондиционих припрема,
радили и на усавршавању технике стреличарства.

СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У ПЛИВАЊУ

ШАХОВСКИ ТУРНИР У БИЈЕЉИНИ

СТЕЧЕНО ВАЖНО ИСКУСТВО

„АЉЕХИН” ОПРАВДАО ОЧЕКИВАЊА

У граду Гванжу у Јужној Кореји, од 21. до 28. јула, одржано
је Светско првенство у пливању, на коме је своје представнике имао и наш град.
На овом такмичењу учествовала је такмичарка ПК-а Дина-

Страну припремио

Александар
Живковић

мо Ања Цревар, заједно са
својим тренером Марком
Спасовим. Ања је први пут
наступила као сениорка на
Светском првенству, и то у
дисциплини 400 метара мешовитим стилом.
У веома јакој конкуренцији наша суграђанка је у
квалификацијама заузела
дванаесто место, испливавши тр ку у вре ме ну од
4,41:59 минута. За пласман
у финале, међу осам најбољих пливачица на планети,
Ањи је био потребан резултат
од 4,38:93, што је за око секунду спорије од њеног најбољег
времена – 4,37:70.
Било како било, ово првенство је било одлично искуство
за нашу такмичарку и прилика да се упозна и одмери снаге
с најбољим светским пливачицама пре Олимпијских игара у
Токију 2020. године.

У Бијељини је прошлог
викенда одржан трећи
међународни шаховски турнир под називом „Словенско братство”. На том престижном такмичењу само
два клу ба из Ср би је
имала су своје представнике: Сремска Митровица и панчевачки
„Аљехин”.
Наши млади суграђани су и овог пута остварили
запажене резултате и још једном потврдили због чега заузимају сам врх овог спорта у
нашој земљи.
У групи рејтингованих дечака Србију је представљао Вук
Каначки, који је поново одлично играо и освојио 4,5 поена.
Ка да је над ме та ње не реј тингованих играча у питању,
треба рећи да је у тој групи
победио Павле Маркуш, а сре-

НОВИ УСПЕХ НАШЕГ СУГРАЂАНИНА

СЛАВКО (ОПЕТ) ШАМПИОН ЕВРОПЕ
Наш суграђанин Славко Станишић, члан Џудо клуба Динамо, остварио је још један
велики успех. На Европском
првенству за ветеране одржаном у Шпанији, у Гран Канарији, Станишић је освојио титулу шампиона и тако одбранио трофеј који је заслужио
и на прошлом првенству Старог континента.
На такмичењу на коме се
надметало 828 учесника из
35 земаља Станишић је освојио златну медаљу у категорији М7 +100 кг.

У првом мечу је савладао
ривала из Француске, потом
је пред њим оружје морао да
положи и џудиста из Грузије,
а у трећем колу наш суграђанин није имао ривала јер је
такмичар из Немачке предао
меч без борбе. У великом финалу Станишић је савладао
Украјинца Манукаријана, који од 2013. године није изгубио ниједан меч.
Треба рећи и то да је шездесетдвогодишњи Панчевац
био старији од својих ривала.
Свака част!

СТИЖУ ПОЈАЧАЊА У ФК МЛАДОСТ

ОМОЉЧАНИ ЦИЉАЈУ ВРХ
Фудбалски клуб Младост
из Омољице врло озбиљно ради у летњем прелазном року, па га је појачало неколико одличних
играча и с њима се ствара тим који може да нападне пласман у виши
ранг – у Српску лигу „Војводина”.
Нови чланови Младости постали су доскорашњи играчи Динама 1945
Александар Јавор и Бранислав Граовац, а клубу
је приступио и нападач Славен Јуриша, који је такође
прошле сезоне носио дрес „брзог воза”, а играо је у хрватским клубовима Цибалија и
Марсонија, као и за пољски
Горник.

Тим који предводи тренер
Душан Ђокић полако се комплетира. Момци вредно раде
на терену поред Поњавице и
никога не би требало да зачуди ако се Младост наредног
пролећа нађе у трећелигашком друштву.

НОВА СЕЗОНА – НОВЕ АМБИЦИЈЕ

БРОЈНА ПОЈАЧАЊА У СТРЕЛИ

Фудбалери Стреле из Иванова, које предводи искусни тренер Милорад Рајковић, започели су припреме за нову сезону
у Првој јужнобанатској лиги.
Како би резултати били бољи, агилна управа с председником Јошком Дудујем на челу довела је чак десет нових
фудбалера. Стрели су приступи ли: гол ман Игор Ва сић
(Спартак 1911), Иван Каранфиловски и Милош Ђукановић (Младост из Омољице),
Милан Симуљ (Партизан из

Гаја), Љубо Сарић (Слога из
Банатског Новог Села), Владимир Ђуришић и Стефан Станисављевић (Млади радник из
Јунковца), Зоран Телбис и Дарко Америјан (Динамо 1945) и
Лука Лукић (Железничар).
Због реновирања терена у
Иванову, све пријатељске утакмице, против БСК-а из Борче, Поштара, Хајдука (Београд), Пролетера (Мраморак),
Звездаре и ГСП-а Полет, фудбалери Стреле играће у гостима.

ШАХОВСКИ КУТАК
брном медаљом окитио се Вук
Новковић.
За одличну игру у конкуренци ји нај мла ђих де вој чи ца
награђене су Јана Стошић и
Тијана Савков, а одлично су
играли и Вања Новковић, Петар Стаменковић и Гаврило
Бранковић.
И после надметања у Бијељини ШК „Аљехин” је наставио да увећава колекцију одличја с међународних турнира.

More
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сд7)
Избор Р. Радојевић
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
Увелико траје сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био,
а неко се тек спрема за одлазак из града.
Суграђани, ако сте
расположени за то да шест
месеци, почев од октобра,
добијате бесплатан
примерак „Панчевца”,
шанса је ту! Довољно је да
на адресу Вука Караџића
бр. 1, с личним подацима,
пошаљете лепу
разгледницу или на имејл
pancevac@pancevac
-online.rs фотографију
с летовања с назнаком
где је она снимљена.
Ако се ваша импресија
појави на последњој
страни листа закључно
с бројем који излази
20. септембра – награда
је ваша.

Кратак
Колико год да траје, недовољно је дуг.
Животни пут, пламен свеће, секс...
Или то тако само виде вечно незадовољни.
Исфрустрирани.
Унапред решени да буду поражени.
Неостварени.
Они други кажу да дужина уопште није важна.
Већ задовољство због победе и остварености.

P. S. Допишите нам
реченицу-две
како вам је било...

Сања, Јелена,
честитамо!
Од првог октобарског
броја „Панчевац”
ће стизати на вашу
адресу.
Редакција

Спој

Нестваран и опуштајући зал

азак сунца. Поздрав из Сутомо
ра.
Сања Цревар, Панчево

Варница је некад довољна да избије пожар.
А кап кише да те освежи и умије.
Свесност да постоје бар две стране сваке приче уме
да те натера на сумњу.
Неопходни су мостови да би запажања спојио.
Још кад миришу...
А мисли?
Оне једноставно теку, без обала између њих.

Душе
Има ли вечност крај?
Наравно да не, онда би се звала коначност.
Да ли је љубав могуће ограничити?
Никако!
У супротном, то не би била она, бар не она права.
Зашто постојимо, одакле смо стигли, куда идемо...
То су питања душе.
Она суптилна, с милион могућих одговора.

Галеб и море. Поздрав из Ровиња.
Јелена Ћирић, Панчево

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ЛЕТО?
Борислав
Трајковић,
средњошколац:

Данило
Маринковић,
гимназијалац:

– Ићи ћу на
море с друштвом.
Остатак лета сам у
свом насељу,
а увече углавном
излазимо.

– Сваког дана
идем на кошарку,
играм с другарима
баскет. Уживам и
одмарам се.

Јована Новаковић,
студенткиња:
– Радно, јер
похађам праксу
и учим. На купање
идем уколико
имам времена.
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