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„Жаока” све више
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Игра компјутерске игрице, зарађује од тога и ужива
У августу учествовао на
најпрестижнијем светском
турниру у Америци
Овог месеца путује
у Шпанију, а идуће године
у Кину
Наш 22-годишњи суграђанин Урош
Галић живи животом на којем би му
позавидели како његови вршњаци,
тако и старији од њега. Он одлично
игра познату компјутерску игрицу
„Dota 2” коју обожава дванаест милиона људи широм света, најбољи је у
томе у Србији и међу 50 првих у иностранству, путује по разним земљама, зарађује од тога и ужива.
Урош се такмичио у Русији и
Хрватској, а у августу је учествовао
на најпрестижнијем светском турниру у игрању игрице „Dotа 2”, који је
одржан у Сијетлу. Захваљујући добром резултату који је тамо постигао,
овог месеца ће путовати у Барселону,
а у марту идуће године одлази у
Кину.
Урош не запоставља ни студирање
и тренутно је на трећој години Рачунарског факултета у Београду. Сем
тога, он је и члан удружења натпросечно паметних МЕНСА, јер му је
коефицијент интелигенције 156
(просечан је 100). Једном речју,
Урош заслужује пажњу из више разлога.
– Много ми значи то што зарађујем од игре „Dotа”, јер ми то омогућује да јој се сав посветим и да се стално усавршавам како бих био што
бољи. Највише волим то што је
„Dota” стратешка игра која подједнако захтева доста размишљања и комбиновања, брзе реакције, добро познавање енглеског језика и одличну

Урош у редакцији „Панчевца”
комуникацију с другим играчима,
јер се игра у тимовима – каже Урош.
На питање новинара како су његови родитељи реаговали на његову
фасцинацију једном компјутерском
игром, он је одговорио да им у почетку није било свеједно, али да су
дигли руке од замерки када су видели да Урош има користи од тога и да
може да зарађује од свог хобија.
За разлику од његових бројних
вршњака, Урош не проводи много
времена у кафићима, већ попут правих спортиста вежба и стално се усавршава. Једина разлика је у томе
што се његови тренинзи одвијају за

компјутером и своде на „спаринговања” с колегама преко интернета,
игре с другим тимовима и на соло
вежбања.
– Ако хоћете да постижете добре
резултате, морате много времена да
посветите ономе што волите и да се
стално усавршавате. Широм света
имате играче који вежбају и по десет
сати дневно и уколико желите да
будете на њиховом нивоу, и ви морате да будете максимално посвећени.
Свако може да игра рекреативно, али
нема великих успеха без много
вежбања и одрицања. Због тога у мом
животу нема много места за било

шта друго. Ја играм по шест-седам
сати дневно, а исто толико времена
проведем у анализирању одиграних
партија, као и потеза које сам током
њих повлачио. Немам девојку, али
видео сам да могу да будем међу најбољима у свету и због тога све остало
што нема везе с тим може да чека –
додао је Урош.
На питање колико може да се
заради од компјутерских игара, он
је изја вио да при ма ња нај бо љих
игра ча дости жу мили он ске суме
новца. Урош је рекао и да су организатори турнира у игрању компјутерских игара максимално професионални и да играчима плаћају све
трошкове, почев од авионских карата па до исхране и смештаја. Захваљујући томе учесницима турнира
преостаје само да се концентришу
на то како да постигну што боље
резултате.
Иначе, Урош је познат у свету „гејмера” (играча компјутерских игара)
по свом никнејму Swiftending. На
турниру у Сијетлу на којем је учествовао играо је у дворани пред
публиком у којој је било 17.000 људи.
Све борбе током турнира директно су
се преносиле на телевизији и преко
интернета, а за такмичење су били
заинтересовани и бројни спонзори.
Урош је због тога изјавио да му је
учешће на том турниру било незаборавно искуство.
Приликом гостовања у редакцији
„Панчевца” Урош је на све оставио
више него леп утисак својом позитивном енергијом и оптимизмом, а
посебно нам је било драго када је
рекао да је као мали зарађивао продајући „Панчевац”. Желимо му да
настави да постиже добре резултате,
да испуни своје снове и дође до светског врха.
М. Глигорић
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Јордан Филиповић

Живот на клацкалици. Или колико нам понекад мало фали да се
уместо у прави укрцамо у погрешан воз (или аутобус), друштвена је
појава коју срећемо свакодневно и на сваком кораку. То вам је отприлике као да сте се родили у Југославији, али у Србији, а не у Словенији. Јер добро знамо како се након распада СФРЈ живи у дежели, а
како се животари у нешто јужнијим бившим републикама (и покрајинама).
Поента је у томе да се сваког тренутка догађају погрешни/прави
избори, када нам се причини да нам је за успех недостајало само
мало среће.
Тако смо, на пример, ми, неки, ових дана на стартном стајалишту
за поједине линије градског превозника (кружни ток на Котежу 1)
случајно ушли у „двојку” уместо у „четрнаестицу”. Грешку смо направили можда зато што су бусеви били паркирани један поред другог,
а врло могуће и због тога што је возило у које смо нехотице упали
било ганц ново (додуше, „Икарбусово”). Шта ћете, очи ретко кад не
полете за визуелном естетиком. Али то је већ шира тема...
Било како било, одатле нас је шоферско-кондуктерско особље
одмах љубазно преусмерило у крњаву „четрнаестицу”. И док смо
удисали смрдогасове који су допирали из дубине порозних издувних инсталација наречене крнтије, једина „утеха” било је изнурено
лице шоферско. Проради тако некад онај ђаволак на рамену: ха, ми
ћемо напоље на трећој станици, а он, јадничак, мора да се злопати
цео божји (радни) дан...
Или много дуже, како кажу поверљиви извори. И то за мизерну
цркавицу од тридесетак и кусур хиљадарки. Неки тако и по петнаест
дана без предаха. И без плаћања прековременог, подразумева се...
На све то надлежни фотељаши само слежу раменима уз штуро објашњење да нема довољно радне снаге. Исти проблем је и у ГСП-у и
другим нашим превозничким фирмама.
Због тих „лепота живота”, готово сви возачи аутобуса размишљају
да клисну преко гране. Јасно и зашто: овде даноноћно цркавају у
распаднутим кршевима радећи за бедну лову, док њихове колеге по
Европи возе и не мисле, то јест живе као господа.
Е, тако би било да им се посрећило, па да су се родили у Словенији. Или, рецимо, у Чешкој, одскочној дасци за шофере до још обећанијих земаља. Наравно, западних...
Треба их разумети: једном се живи, а патриотизам се не маже на
лебац. Шта сад, хоће људи да пробају макар да уштекају нешто девиза док не прође ова убога транзиција. Лако ће се вратити за тих неколико обећаних година када нам процветају руже. А вероватно не би
ни ишли када би они што се развлаче по „теткиним” становима равномерније распоредили материјална добра и више уважавали мученике који на својим грбачама износе терет одржавања стабилности
друштвеног поретка, уместо да фаворизују шушумиге што „вредно”
мурдаре, поткрадају, денунцирају и увлаче се међ разне господарске глутеусе.
Ипак, да није све тако „ружичасто”, говоре и поједини светли, али
нажалост ретки примери да се и на овим духовно исцеђеним просторима неко може обогатити искључиво од поштеног рада.
У питању је суграђанин (чије ће име из разумљивих разлога остати мистерија), запослен на високој менаџерској позицији у једној
овдашњој великој компанији. Дотле је стигао даноноћним залагањем, учењем и доказивањем и пред натчињенима, али што је за наше
појмове неуобичајено – и пред потчињенима. Наравно, требало је и
да му се посрећи, то јест да се нађе на правом месту у право време,
односно да „убоде” праву фабрику.
И, ето, пре неки дан преселио се у нови (трећи) стан. И сви су
његови и поштено зарађени. Машала, од срца...
Али једна напомена – поменута фирма је у међувремену већински прешла у страно власништво. Укрцао се човек у прави воз...

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

Може и поштено, али...

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Све смо даље
од Европе
Како је могуће да је већина држављана Србије незаинтересована за улазак
земље у Европску унију – питање је
које је ових дана у једном прилогу
поставио „Дојче веле”.
Овај немачки електронски медиј
подсетио је да је подршка грађана
Србије за тај корак после петооктобарских промена била изузетно велика и да је максимум достигла 2009.
године, када су нам укинуте визе.
Међутим, од тада се из године у годину смањује.
За европске политичаре и новинаре тај податак је изненађујући. За њих
је то несхватљиво ако се узме у обзир
да је ЕУ у последњих седамнаест година била највећи појединачни донатор
Србији, јер нам је бесповратно поклонила више од три милијарде евра.
Из Брисела смо до сада добили
новац за здравство, образовање, подршку избеглицама и интерно расељеним лицима, социјалну политику,
јачање правне државе и програме
прекограничне сарадње.
Европска унија је новчано помагала
и наше невладине организације и давала паре за подршку нашим медијима,
јачање енергетског сектора, као и даљи
развој малих и средњих предузећа и
јачање приватног предузетништва.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Све је мање коња који јуре...
Центар града, ових дана
Снимио Владимир Ђурђевић

Помагала је и нашу пољопривреду и
контролу хране, заштиту животне средине, као и обнову поплављених подручја и збрињавање миграната.
Међутим, оно што политичари у
европским институцијама не узимају у обзир, јесте да је у политици
државне заједнице коју заступају према Србији било претњи, притисака и
условљавања. Навешћемо само неке
примере: контрола усклађивања српских и европских прописа коју спроводи ЕУ (тзв. отварање поглавља) тече
знатно спорије него што је био случај
с другим државама. Од Србије се тражи да призна Косово и да прихвати
отцепљење дела своје територије иако
се такав ултиматум није постављао
ниједној држави.
На дугачкој листи услова који су
постављени руководству наше државе налазе се и завођење санкција
Русији, интензивирање борбе против
корупције и олакшавање рада новинарима и опозиционим медијима.
Као врхунац свега, најављено је да
ће за две године грађани Србије морати да траже одобрење за улазак у
европске земље, да ће због тога попуњавати упитнике које ће добијати
преко интернета и да ће их то коштати десет евра. После тога није за чуђење што су за већину грађана Србије
претње, притисци и условљавања прве
асоцијације на помињање Европске
уније.
М. Г.

Херман Хесе

СРЕЋНИ СМО САМО ОНДА КАДА ОД СУТРАШЊЕГ ДАНА
НИШТА НЕ ТРАЖИМО, А ОД ДАНАШЊЕГ СА ЗАХВАЛНОШЋУ
ПРИМАМО ОНО ШТО НАМ НОСИ.

3

АКТУЕЛНО

Петак, 3. новембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ПАНЧЕВАЧКИ ДАНИ ДУХОВНЕ МУЗИКЕ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

МЕСТО СУСРЕТА НАЈБОЉИХ
СРПСКИХ ХОРОВА

Завод „Панчевац”
први у свему

Дванаест група
из целе земље

Двадесети међународни фестивал „Панчевачки дани духовне
музике” биће одржан од 3. до
5. новембра у Светоуспенском
храму, Преображенском храму
и Светосавском дому, у организацији Панчевачког музичког друштва.
Ове године је то удружење на
градском конкурсу у области
културе добило нешто више
новца, што му је омогућило да
направи мало богатији програм и доведе више хорова из
целе Србије, као и камерни хор
Цркве Св. Спиридона Чудотворца из Трста.
– Сам јубилеј, двадесет година, добра је прилика да се у два
концертна дана сусретну неки
од најбољих хорова у нашој
земљи. Ове године, на нашу
радост, дванаест хорова учествује на фестивалу, а програм је
обогаћен изложбом и округлим
столом – рекла је мр Вера Царина, диригенткиња ПСЦПД-а.
Овом приликом биће речи о
инклузији, о писању музике и
о томе колико хорска музика и
само певање помажу у развоју
човекове личности на примеру инклузивног хора „Срце у
јабуци”. На ту тему ће говорити диригент тог хора Олгица
Илић Митевски и дефектолог
Добрила Јовановић, која је веома искусна у раду са особама
ометеним у развоју.
Како мр Вера Царина објашњава, циљ ове манифестације од самог почетка јесте да се
прикажу различити хорови
који изводе духовну музику–
дечји, велики, камерни, мешовити и женски, што ће овог
пута бити и постигнуто.
– Прве концертне вечери у
Светоуспенском храму насту-

ФОТО: A. СТОЈКОВИЋ

Концерти
на три локације

пиће хор из Новог Сада, који
ће нам приказати најсавременију духовну музику из Финске, Шведске и Енглеске. Чућемо и врхунски дечји хор из
Ваљева, који је освојио све прве
награде ове године. Они долазе с новом музиком савремених аутора, што је нама и циљ.
Радујемо се да можемо да
представимо новонаписане
композиције српских аутора да
не би остале заборављене –
истиче мр Вера Царина.
Међу великим бројем музичких фестивала у нашем граду
„Панчевачки дани духовне
музике” успели су да изграде
традицију дугу двадесет година.
– Кроз духовну музику свако има могућност да дотакне
онај интимни моменат у коме
ће наћи пут до духовности
молитве, јер духовна музика и
јесте певана молитва – каже
диригенткиња ПСЦПД-а.
У петак, 3. новембра, у 18
сати, биће приређено свечано
отварање у Светосавском дому,
као и изложба коју је приредио
Немања Вујић. На отварању ће

певати Панчевачко српско
црквено певачко друштво с
Дечјим хором и подмлатком
Друштва. Од 19.30 у Светоуспенском храму биће приређен
концерт хорова: Саборне цркве
у Новом Саду „Св. Георгије”
(диригент: Богдан Ђаковић),
„Обреновачке девојке” ЦОТК
ТЕНТ из Обреновца (диригент:
Виолета Ненадић) и Цркве Св.
Спиридона Чудотворца из
Трста (диригент: Ана Каира).
Другог дана фестивала, 4.
новембра, од 18 сати, у Светосавском дому биће одржан округли сто на тему „Значај духовне
поезије и хорског певања за децу
и инклузивне хорове”, на којем
ће учествовати мр Вера Царина;
Борјана Стражмештеров, хоровођа; Добрила Јовановић, дефектолог; Олгица Илић Митевски,
дефектолог и хоровођа; Вања
Урошевић, диригент, и Ведрана
Дабовић, песникиња из Црне
Горе. Исте вечери биће представљени нотни зборник и компактдиск ауторке Ведране Дабовић,
када ће гостовати дечји хор
„Хаџи Рувим” из Ваљева (дири-

гент Вања Урошевић) и инклузивни хор „Срце у јабуци” из
Јабуке (диригент и руководилац:
Олгица Илић Митевски). Од
19.30 у Преображенском храму
наступиће Црквено певачко друштво – хор „Преподобни Роман
Слаткопојац” (диригент: Татјана Крга), дечји црквени хор
„Хаџи Рувим” из Ваљева (диригент: Вања Урошевић), вокални
ансамбл „Сион” из Сремске
Каменице и мешовити хор
„Преподобни Рафаило Банатски” из Зрењанина (диригент:
Сенка Милисављевић).
Последњег дана биће одржана света литургија у оба панчевачка храма. У Светоуспенском храму, од 9.30, певаће
вокални ансамбл „Сион” из
Сремске Каменице, а у Преображенском храму у исто време духовну музику извешће
црквени хор Храма Свете Петке из Пожаревца (диригент:
Љиљана Ракић).
Покровитељи фестивала су
Град Панчево, Преображенски
храм и Светоуспенски храм.
М. Марић Величковић

ОД УТОРКА ДО НЕДЕЉЕ

Седамнаести „Етно глас”
Традиционалан
фестивал
„Етно глас: сусрети певачких
група Панчево” биће одржан од
уторка до недеље, 7–12. новембра, на више локација у нашем
граду. Фестивал има едукативни и извођачки карактер, а
покренут је с циљем афирмације и очувања традиционалног
народног стваралаштва и подршке младим извођачима.
На овогодишњем фестивалу
„Етно глас” учествоваће ансамбли и групе из Швајцарске, Словеније, Републике Српске и Србије, а у оквиру фестивала биће
реализована изложба под називом „Натписи на етнографским
предметима”, етнолошко-ликовна радионица, етномузиколошка
радионица, изложба дечјих радова, концерт фолклорних ансамбала и концерт певачких група.
Програм почиње у уторак, 7.
новембра, у холу Градске упра-

ве Панчева, у 13 сати, када ће
бити отворена изложба под
називом „Писмо и традиција”
– натписи на етнографским
предметима. У среду, 8. новембра, на истој локацији, од 18.30
до 20 сати, биће одржана етнолошко-ликовна радионица
„Писмо и традиција”, коју ће
водити Маријан Мушкиња.

Трећег дана фестивала, у
четвртак, 9. новембра, у Клубу
Дома омладине, од 19 до 21
сат, биће приређена етномузиколошка радионица за децу
основношколског узраста, коју
ће водити др Сања Ранковић.
У петак, 10. новембра, у галерији Дома омладине, у 19 сати,
биће отворена изложба дечјих

У ПОНЕДЕЉАК У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Предавање о хомеопатији
„Моћ наших мисли” назив је
предавања о хомеопатији –
медицини будућности заснованој на вибрацији, које ће у
понедељак, 6. новембра, од 19
сати, у Градској библиотеци
одржати Јелена Виторовић,
дипл. хомеопата и Бахов практичар.
Како је најавила Сандра Станојевић, председница удружења

„Направи корак”, које организује овај едукативни скуп, присутни ће имати прилику да се
упознају с принципима лечења који лече болесника, а не
болест.
– Видећемо колика је моћ
наших мисли и на који начин
нас болест позива на промену.
Холистичким приступом хомеопатије у лечењу човека као

целине и отклањањем узрока
болести симптоми сами нестају. Ово је једна нежна, али веома моћна врста медицине која
на сасвим природан начин враћа здравље и склад на свим
нивоима – најавила је Станојевићева, која ће бити модератор предавања.
Улаз на догађај је слободан.
Д. К.

радова под називом „Писмо и
традиција”. У суботу, 11.
новембра, од 19 сати, у Дому
Војске Србије у Панчеву биће
одржан концерт фолклорних
ансамбала: СКУД „Петар
Кочић” из Солотурна (Швајцарска), СКУД „Видовдан” из
Љубљане, КУД „Свети Сава” из
Зворника и КУД „Станко Пауновић НИС–РНП” из Панчева.
Последњег дана, у недељу, 12.
новембра, у дворани „Аполо”
Дома омладине, од 17 сати,
биће представљена књига
„Певање из вика” аутора др
Димитрија Големовића. У разговору ће учествовати Друштво
за неговање традиционалног
певања из вика из Нове Вароши и др Сања Радиновић.
Фестивал ће бити завршен концертом певачких група на
којем ће учествовати: СКУД
„Видовдан” из Љубљане, Женска група певача из Рибнице
(Краљево), Мушка група певача „Српски божур” из Рибашевине (Ужице), Јованка и Љубо
Мијајловић из Брвенице
(Рашка), ансамбл лејки КУД
„Учитељ Момир” из Трстеника, КУД „Шумадија” из Горњег
Милановца, Група певача Културног центра Кучево и КУД
„Станко Пауновић НИС–РНП”.
У организацији фестивала су
учествовали КУД „Станко Пауновић НИС–РНП” и Дом омладине Панчево, а финансијску
подршку обезбедио је Град
Панчево.
М. М. В.

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”, прва
и једина установа тог типа у
Војводини, константно ради
на проширењу богатог спектра својих 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”.

стар кардиологије са Института „Дедиње”. Од новембра
ће суботом специјалистичке
ОРЛ прегледе радити др
Горан Митевски из панчевачке Опште болнице, а гинеколошке – др Јован Рудић из
ГАК „Народни фронт”.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се
и по томе што у хематолошко-биохемијској лабораторији те установе пацијенти већину верификованих,
контролисаних и сумираних резултата могу добити
за свега сат времена.
Стога не чуди чињеница
да све већи број Панчевки и
Панчеваца бира Завод „Панчевац”, посебно онда када је
неопходно урадити прегледе

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.
Тако сада корисници услуга Завода „Панчевац” имају
прилику да суботом ураде
ултразвучни преглед абдомена и мале карлице, који обавља радиолог др Љубица
Лазић из Клиничког центра
Србије. Довољно је рећи да
др Љубицу Лазић колеге сматрају једним од најбољих
дијагностичара у нашој
земљи. Ускоро ће, такође
суботом, заинтересовани
моћи да ураде и све врсте
ултразвучних прегледа срца,
рачунајући и преглед сондом
преко једњака (ТЕЕ). И за ову
услугу ангажован је један од
водећих стручњака у тој области – dr sc. med. Слободан
Томић, кардиолог, доктор
медицинских наука и маги-

и анализе на једном месту и
добити резултате што пре. С
тим у вези, треба подсетити
и на то да се у Заводу, примера ради, све врсте лекарских уверења издају за максимално два сата.
Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за клијенте осмишљени и нови
пакети услуга по изузетно
повољним ценама, а више о
томе, као и о додатним
погодностима које остварују
сви они који поседују лојалти картице Ауто-центра
„Зоки”, погледајте на рекламним странама актуелног броја нашег листа.
Додатне информације
можете добити путем телефона Завода „Панчевац”
013/21-90-900 и 013/21-90903, а ово су уједно и бројеви путем којих се заказују прегледи. Новости
можете пратити и на сајту
www.zavodpancevac.rs, као
и на „Фејсбук” страници
Завода.
Д. К.

АКЦИЈА У „НИКОДЕНТ МЕДИКУ”

Попуст
на протетичке услуге
Од самог отварања,
крајем прошле године,
Центар за хитну и
рестауративну стоматологију „Никодент
медик” истиче се по
квалитету услуга, савременој опреми, професионалном и љубазном особљу и пријатном амбијенту.
Осим тога, све већи
број наших суграђана
одлучује се за услуге
ове
стоматолошке
ординације, којом руководи
др Ђорђе Николић, због
атрактивних цена и могућности плаћања на одложено.
Због великог интересовања
наших суграђана и суграђанки,

у „Никоденту” су
одлучили
да
поново покрену
акцију у оквиру
које сви они
којима су неопходне услуге из
области протетике остварују право на чак 30%
попуста.
Искористите
ову прилику и
закажите преглед путем телефона 064/21-75-056. Овај
савремени и модерно опремљени центар налази се преко пута старе робне куће, у
Улици Максима Горког 2.
Д. К.
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НАРОДНА СТРАНКА

ЧЕКА СЕ НОВА МЕДИЈСКА СТРАТЕГИЈА

Ана Марковић
у Главном одбору

СЛУШАТИ СТРУКУ

На оснивачкој скупштини
Народне странке, крајем
октобра у Београду, за члана
Главног одбора изабрана је
Панчевка Ана Марковић,
дипломирани психолог.
Како се наводи из панчевачког иницијативног одбора те
странке најважнија су начела:
модерна и развојна економска
политика, подстицање предузетништва и подршка пољопривреди као виталној стратешкој грани. Народна странка
се залаже и за помирење националних и грађанских идеја у
Србији, као и за војну неутралност земље, уз беском-

промисну борбу за социјалну
правду.
Наведено је и да је за председника странке једногласно
изабран Вук Јеремић, а потпредседници су: Миодраг
Алексић, Синиша Ковачевић, Санда Рашковић Ивић,
Здравко Понош, Светозар
Чиплић и Никола Јовановић.
На крају, Иницијативни
одбор Народне странке у
Панчеву позива све заинтересоване, храбре, вредне и
одлучне суграђане да им се
придруже и јаве путем имејла: narodnastranka.pancevo@gmail.com.

ПРОМОЦИЈА ЗБОРНИКА

Срби и нова светска
равнотежа
Промоција зборника „Срби
и нова светска равнотежа”
који је приредио Панчевац
Јован Гламочанин биће одржана у четвртак, 2. новембра,
у 19.30, у читаоници Градске
библиотеке.
Зборник садржи 18 научностручних радова више академика, доктора наука и истак-

нутих јавних личности, а
основне теме су: „Крах савременог западног либерализма
и експанзија стварне демократије у земљама савеза
БРИКС-а, са посебним освртом на положај савремене
Србије” и „Порекло пра-Срба
и Прасловена као стваралаца

најстарије цивилизације и
писмености”.
Учесници ће, поред Гламочанина, бити и чланови руских
академија из Москве, Санкт
Петербурга и Крима Олег Дзиза, Драгољуб Антић, Владимир
Кршљанин и Слободан Јарчевић. Гости промоције биће аташе за културу Амбасаде Руске
Федерације у Београду Алексеј Морозов, као и представници више удружења.
Гламочанин је рекао да је
основна оцена да се савремени западни либерализам
изродио у своју супротност и
да је због тога доживео крах.
– Радови обухватају две
групе питања. Прву групу
чине анализе савременог
западног либерализма с владавином лихварског финансијског капитала и експанзију у земљама БРИКС-а, са
освртом на положај Срба, а
другу групу питања чине теорије о најстаријем пореклу
Срба и Словена као стваралаца и носилаца цивилизације
и писмености, са обрадом
питања настанка Хрвата, светосавља, проблема праштања
и других националних и историјских вредности – изјавио
је Гламочанин и позвао суграђане на ову промоцију.

Ма, шта ми рече!
Очекујемо да политички лидери поштују жртве прошлих
сукоба и да искрено промовишу помирење на западном
Балкану, које је од суштинског значаја за стабилност,
мирну будућност и просперитет. Политички лидери треба да предводе све напоре за превазилажење тешког
наслеђа прошлости и да конструктивно иницирају међусобно поверење, дијалог и толеранцију.
(Портпарол Европске комисије Маја Коцијанчић,
„Бета”, 30. октобар)

***
Агенција за борбу против корупције започела је у овој
години 15 ванредних контрола пријављене имовине и
прихода функционера. То се ради на основу информација које добијамо између секторске сарадње саме Агенције, других државних органа, затим притужби физичких и
правних лица или на основу информација из медија...
По завршетку контроле обавестићемо јавност о резултатима. Не постоји рок у којем морамо да завршимо ванредну контролу, она зависи од околности случаја, од тога
шта се проверава, укрштања података.
(Директорка Агенције Мајда Кршикапа,
„Танјуг”, 28. октобар)
***
Свако лицитирање са датумима избора напросто је депласирано. У овом тренутку нико са сигурношћу не зна када
ће бити одржани редовни градски избори, а камоли да
ли ће истовремено бити и ванредни парламентарни избори. Не знам ништа о томе и не желим да тврдим да ли ће
их бити или не.
(Расим Љајић, министар трговине
и лидер СДПС-а, „Курир”, 30. октобар)
***
За разлику од тога како су друге земље реаговале на једнострано проглашење независности Косова, Србија је
принципијелна и исто тако не прихвата било какве једностране акте било где у свету, укључујући Каталонију.
Наша позиција је сасвим јасна.
(Министар спољних послова Ивица Дачић,
РТС, 27. октобар, РТС)

Најважније је да се
професионално утиче
на бољу медијску
слику
Јавна расправа у
јануару
Министар за културу и информисање Владан Вукосављевић
недавно је изјавио да ће Медијска стратегија бити урађена до
краја године. Иако су Радну
групу за израду тог документа
недавно напустила четири од
16 чланова, то тело наставља
рад на изради тог важног документа. Ово је за наш лист
потврдила Маја Раковиц, чланица Радне групе надлежног
министарства, и додала да очекује да ће тај важан посао успети да заврше до поменутог
рока.
– Уверена сам да ће текст
бити готов до краја године, а у
јануару очекујемо јавну расправу. Надам се да одлазак
појединих чланова неће значајно утицати на наш даљи рад на
изради овог документа. Послу
смо приступили одговорно и
посвећено. Инсистираћу да у
документ уђе све оно о чему
сам с колегама претходних
година разговарала, а с циљем
да се, између осталог, промене
и одређени закони, како би на
крају све било у складу са
европским стандардима и специфичностима медија у Србији... Доста смо били посвећени
и делу који се тиче пројектног
суфинансирања медија, јер
сматрамо да ту има много пропуста. Једна од идеја је била и
да се локалне самоуправе обавежу да у првим месецима

календарске године расписују
конкурсе, да би они који добију средства могли да их распореде на целу године, а и тиме
би се омогућило несметано
функционисање медија. Важан
део тицаће се и ауторских права,

где су предложена боља решења. Имамо и део који се односи на дигитализацију медија,
која је у току – изјавила је Маја
Раковиц.
Љиљана Смајловић (УНС)
напустила је групу због личног

протеста након именовања
новог државног секретара за
информисање, Далила Љубичић (Асоцијација медија) није
била задовољна методологијом
рада, Недим Сејдиновић (Коалиција новинарских и медијских удружења) изашао је због
уверења да је рад у датим околностима обесмишљен, а Дејан
Николић (независни експерт)
зато што су се већ повукли
представници једних од највећих новинарских удружења. О
њиховим разлозима за напуштање Радне групе, након три
месеца конструктивног рада,
Маја Раковиц каже:
– Не знам шта је мотивисало оне који су нас напустили,
јер је за медијске професионалце ово прилика да утичу на
будућност медија у нашој
земљи... Али сви ми који смо
остали, а има нас дванаесторо,
професионалци смо и људи
којима је струка на првом
месту, никако политика. Ми
ћемо и даље посвећено радити
на тексту стратегије и проћи
ћемо кроз сав материјал како
бисмо извукли најбоље од свих
досадашњих, па и њихових
предлога.
Маја Раковиц, која је у Радној групи испред Одбора за
електронске медије Привредне коморе Србије и Удружења
радио-станица РАБ Србија,
оценила је као злонамерне
тврдње појединих бивших чланова Радне групе да су преостали чланови „сателити власти”.
Она је на крају разговора
рекла како се нада да ће струка бити задовољна овим документом, који ће бити на снази
до 2023. године.

ДВЕРИ ПАНЧЕВО

За исплату заосталих потраживања
Двери Панчево критикују то
што још није решено питање
исплате неизмирених потраживања радницима пропалих
друштвених предузећа и позивају надлежне да помогну.
Након пет година од обећања
још увек није познато да ли је
ишта исплаћено оштећеним
радницима некадашњих предузећа попут „Тесле”, „Петроремонта” и других пропалих фирми. До сада су се у више наврата
састајали представници Министарства финансија и синдиката тих приватизованих друштвених предузећа, а у записницима
с тих састанака сваки пут се
наводи да ће надлежна министарства наћи адекватан начин
за исплату заосталих потраживања радницима пропалих фирми односно за плате, отпремнине, повезивање радног стажа...,

Милутин Илић
да ће за поједине фирме предложити адекватан социјални
програм, да ће покушати да нађу
начин да се радницима отпише
стари дуг за струју и да се оним

радницима којима је струја
искључена она укључи док се
наведени проблеми не реше.
– На последњем састанку,
који је одржан 2014. године,

Министарство привреде обавезало се да ће у року од седам
дана формирати радну групу
за решавање проблема неисплаћених зарада и да ће она
имати рок од 15 дана да предложи критеријуме за исплату
заосталих зарада, као и приоритете и кораке које је неопходно предузети да би се реализовала исплата, укључујући
и списак прописа које треба
донети. То још није учињено –
каже Милутин Илић, члан
Главног одбора Двери.
Двери подсећају и да је још
2012. године донета уредба на
основу које је требало евидентирати сва дуговања радницима у Србији на основу извршних пресуда за потраживања
из радних односа у друштвеним предузећима која су остала неизмирена.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ

Сусрет с политичким врхом Русије
Представници Демократске
странке Србије из Панчева
Милица Барбу и Милош Ђурин
учествовали су на Светском
конгресу младих и студената,
који је одржан од 14. до 22.
октобра у Сочију у Русији.
Светском конгресу младих и
студената присуствовало је
25.000 људи из целог света, то
јест половина учесника била је
из Руске Федерације, а другу
половину чинили су гости из
185 земаља.
Конгрес је свечано отворио
председник Руске Федерације
Владимир Путин, а на трибинама и дебатама учествовали
су председник руске Државне
думе Вјачеслав Володин, министар иностраних послова

посетили су Севастопољ на
Криму.
– Делегација Демократске
странке Србије имала је сусрете и с представницима „Младе
гарде”, подмлатка Путинове
„Јединствене Русије”. Сарадња
омладине ДСС-а и „Младе гарде” траје седам година, а договорено је да та руска омладина посети Београд и ДСС, када
ће разговарати о унапређењу
даље сарадње – изјавила је
Милица Барбу за наш лист.

Русије Сергеј Лавров, портпарол Министарства иностраних
послова Марија Захарова и
многи други.

Како нам је рекла Милица
Барбу, портпарол ДСС-а, пре
конгреса у Сочију представници Демократске странке Србије

Страну
припремила

Марина
Димитрић
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Петак, 3. новембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

НА СЕДНИЦАМА ГРАДСКОГ ВЕЋА

О БУЏЕТУ ПАНЧЕВА У 2018. ГОДИНИ И ПРОГРАМИМА ПОСЛОВАЊА
Донет Нацрт кадровског
плана Градске управе
Конкурс за именовање
директора ЈКП-а „Зеленило”
Нацрт одлуке о буџету Града за 2018.
годину био је прва тачка дневног реда
седнице Градског већа 26. октобра. По
пројекцији, требало би да се градска
каса састоји од прихода и примања у
износу од 4.831.366.552 динара, а расходна страна имаће следећу структуру: 4.064.189.928 динара – текући расходи; 469.176.624 динара – издаци за
нефинансијску имовину и 298.000.000
– издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине.
Предлог одлуке о буџету Града упућен је Скупштини града Панчева на
разматрање и доношење.
Измена програма коришћења
субвенција
Потом је представљен Нацрт кадровског плана Градске управе, Градске
службе за буџетску инспекцију, Службе интерне ревизије Града Панчева,
Градског правобранилаштва и Стручне службе заштитника грађана града
Панчева за 2018. Побројана су радна
места службеника у ГУ, па је укупан
број извршилаца 261, намештеника у
ГУ је 11... Планира се пријем у радни
однос још 29 извршилаца на неодређено време у Градској управи због
повећања обима посла. И о овоме ће
коначну реч дати одборници.

ција спортског терена у ОШ ’Братство-јединство’ у Панчеву”. Покрајински секретаријат за спорт и омлади ну рас пи сао је кон курс за
финансирање посебних програма –
про је ка та изградње, одржавања и
опремања спортских објеката у АП
Војводини, а општи циљ поменутог
документа из панчевачке основне
школе јесте санација терена за мале
спортове, који се користе најчешће за
рукомет и мали фудбал. Вредност
предложеног пројекта је 2.400.000
динара с ПДВ-ом, а идеја је да се 80
одсто финансира из буџета покрајинског секретаријата.
Потом је промене доживео финансијски план Месне заједнице Качарево. Укупни приходи треба да буду
7.448.306 динара. За материјал за
посебне намене биће издвојено укупно 170.000 динара, а ставка поправки

Прва измена програма пословања
ЈКП-а „Зеленило” за 2017. годину с
финансијским планом и прва измена
Посебног програма коришћења капиталних субвенција из буџета Града за
2017. годину – била је следећа тачка
дневног реда. Другим ребалансом
градске касе, усвојеним 31. августа,
за ово јавно предузеће повећана су
средства у укупном износу од
3.888.897 динара. Укупно планирани
приходи предузећа за 2017. годину
пројектовани су у износу од
514.091.903 динара, а планирана
добит је 1.685.326 динара.
С обзиром на то да Агенција за саобраћај више не постоји и да послове
које је она обављала сада врши Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај, мења се и Одлука о такси превозу
путника на територији града. Ради се
о козметичким изменама, али ће морати да их усвоје и представници грађана у градском парламенту, баш као и
Нацрт одлуке о изменама Одлуке о
локалним комуналним таксама.
На Скупштини града биће измењена и допуњена Одлука о пословном,
магацинском простору и гаражама
Града Панчева, а одборницима ће
бити представљен и начин спровођења јавног конкурса за именовање
директора ЈКП-а „Зеленило”. Уз пријаву ће сваки кандидат поднети документа и доказе разних врста, између
осталог и доказ да му није изречена
мера безбедности у складу са законом
којим се утврђују кривична дела, и то:

НАШИ СЛОВЕНАЧКИ СПЕЦИЈАЛИТЕТИ

Успешна промоција
традиционалне кухиње

Уз пријаву ће сваки
кандидат за директора
јавног предузећа поднети
доказ да није лечени
наркоман или алкохоличар.

обавезно лечење наркомана, алкохоличара, психијатријско лечење...
Већници су дали сагласност за
закључење споразума о регулисању
међусобних права и обавеза између
Панчева и београдског Грађевинског
факултета у реализацији Уговора о
изради техничке документације за
радове на мосту у Брестовцу на путу
ка кампу „Јабуков цвет”. Последња
тачка дневног реда подразумевала је

прихватање анекса Уговора о заједничком финансирању радова према
Главном пројекту јавног осветљења
државног пута на Новосељанском
путу. Потписници су ЈП „Путеви
Србије”, као инвеститор, и Град Панчево, као суфинансијер.
Санација терена за мале спортове
Већање 30. октобра започето је представљањем предлога пројекта „Сана-

и одржавања зграда увећана је за
71.046 динара.
На крају је измењен и финансијски план Месне заједнице Банатски
Бресто вац за 2017. Планирани су
укупни буџетски приходи у износу од
3.260.200. На расходној страни нема
већих измена, а од тога одступа позиција текућих поправки и одржавања
зграда и објеката, која се увећава за
283.000 динара, као и износ предвиђен за енер гет ске услуге: укупан
буџет за ову намену сада је 240.000
динара.
Ускоро треба очекивати и следећу
седницу Скупштине града.
С. Трајковић

НАША АНКЕТА
ШТА БИ МОГЛО ДА СЕ УНАПРЕДИ У ПАНЧЕВУ?

Мање свађе, више договора

Више од 150 учесника
и гостију
На менију говеђа супа,
јунећи гулаш, мешана
салата...
Трећи гастрономски догађај „Наши
словеначки специјалитети” одржан је
28. октобра у просторијама Мађарског културно-уметничког друштва
„Петефи Шандор”. Било је више од
150 учесника и гостију из словеначких друштава из Панчева, Београда,
Ковина, Вршца, Гудурице, Подгорице, као и из Школског центра из Птуја у Словенији. Присутни су били
генерални конзул Републике Словеније у Клагенфурту Милан Предан,
председник Националног савета словеначке националне мањине у Србији Саша Вербич, као и представници
Града Панчева, Београдске надбискупије и многе личности из јавног и културног живота Панчева.
Учесници овогодишњег ревијалног
такмичења спремили су гостима
занимљив мени, на којем су били
говеђа супа с резанцима од палачинки (целестина) на штајерски начин,
јунећи гулаш с палентом на прекомурски начин, мешана салата на словеначки начин и колач „меланија”.
Ручак су спремали ученици угоститељске струке из школа из Панчева,
Вршца и Птуја, уз надзор својих професора и домаћина из Удружења Словенаца и МКУД-а „Петефи Шандор”.
Квалитет спремљених јела стручни

жири је оценио високом оценом, а то
су потврдили и гости који су били на
заједничком ручку.
Том приликом је промовисан нови
колач – потица, назван „меланија”,
који поред основних састојака по
рецептури Естике Радић у себи има
орахе и лешнике из Словеније. Професори и ђаци из Биотехничке школе из Птуја током програма размењивали су информације и искуства из
области гастрономије с колегама из
Панчева и Вршца.
Манифестација има велику улогу у
промовисању словеначке традиционалне кухиње, а ове године је имала посебан значај јер је организована у склопу
програма обележавања петогодишњице постојања и успешног рада панчевачког Удружења Словенаца „Логарска
долина”. Према речима Јосипа Вебера, председника Удружења и главног
организатора овог догађаја, манифестација је протекла у најбољем реду,
одзив учесника је био веома добар, а
наредне године се очекује долазак још
већег броја гостију: оних из удружења
Словенаца из земаља у окружењу, а
посебно из Словеније.
Овогодишњи гастрономски догађај
помогли су Канцеларија за словеначку дијаспору из Љубљане, Национални савет словеначке националне
мањине у Србији, Град Панчево, месара „Бурјан” и МКУД „Петефи Шандор”. Наредни програми које ће у
новембру организовати панчевачко
удружење Словенаца јесу „Глазарјеви
дани”, поетско вече словеначког кантаутора Петера Андреја и „Дани словеначког филма”.
С. Т.

З. ИЛИЋ

М. ВУЛИН

Сваког 8. новембра Панчево обележава Дан града, у знак сећања на
1818. годину, када је српска војска
под вођством капетана Петра Арачића ослободила град и припојила га
матици Србији. На тај дан Град организује свечану академију на којој се
уручују новембарске награде суграђанима који су остварили значајне
резултате у разним областима.
Питали смо суграђане шта је Град,
по њиховом мишљењу, у протекло
време радио добро, где има пропуста
и у ком смеру би могао да се унапреди у наредном периоду.
ЗОРАН ИЛИЋ, потпредседник
Удружења рок музичара Панчева:
– Оно што ми се чини у односу на
раније године, јесте да је мало више
новца издвојено за културу. То је лепа
ствар. Дефинитивно се види по неким
програмима који су нови и неким старим који су се поново активирали.
Што се тиче инфраструктуре, у то се
не разумем најбоље. Било би лепо да
се центар града мало више одржава.
Имамо леп парк, али може да буде
још лепши. Волео бих да се одборници мање свађају у Скупштини, а да се
мало више договарају. То поручујем
и опозицији и власти. Као музичар,
желео бих што више концерата на

Н. ПРЕЛИЋ

И. ГОЛУБОВ

отвореном, а пре свега да они буду
доступни свим грађанима.
МИЛОРАД ВУЛИН, пензионер:
– Могло би много тога да се унапреди у нашем граду. И даље се доста
чека на свим шалтерима, као да се
ништа није променило. Да не причамо о незапослености. Нешто се и ради
по том питању, али то није довољно.
Генерално се више улаже у Београд
него у остале градове, па и у Панчево. Требало би да се да прилика младима, да се поспеши мала привреда
и да се не држе млади као запослени
по месец дана, па да их затим послодавци отпусте.
НЕДЕЉКА ПРЕЛИЋ, спремачица:
– Приметно је да се мало радило
на улепшавању града. Генерално се
види да се ради нешто. Мислим да би
требало мало средити старе фасаде,
као што се оне негују у земљама у
иностранству. Уз то што су оронуле,
оне у оваквом стању нису ни безбедне, поготово у зимском периоду.
Рађени су и неки путеви, али је то све
на нивоу крпљења.
ИВАНКА ГОЛУБОВ, пензионерка:
– Ради се у нашем граду јако много. Доста пратим путем телевизије

Х. ШОПОВ

Д. ДАБИЋ

шта се дешава. Мислим да би можда
могло ипак мало више обратити
пажњу на нас старе људе, да нам се
помогне, као и деци која су ометена
у развоју. Свака помоћ је добродошла.
ХАНИ ШОПОВ, радни тарапеут
у Геронтолошком центру:
– Могла би да се мало појачају
средства за заједничке пројекте где
долази до интеграције младих и старих. Можда је потребна мало већа
подршка старима у финансијском
смислу. Такође, деци треба јако пуно.
Ускраћен им је културно-забавни
живот. Чини ми се да недостаје тај
садржај. Али морам да приметим да
се на томе ради и да је Град генерално почео да улаже више. Конкретно
је реновиран пут у Улици Моше Пијаде ка Котежу.
ДАРКО ДАБИЋ, хемијски техничар:
– Не видим неке специјалне промене. Могло би мало више да се уложи у
реновирање дечјих игралишта, јер
нису довољно безбедна. Има доста
неасфалтираних улица. Могло би се
уложити у отварање неких нових
фабрика и обезбеђивање радних места,
јер има много незапослених.
Анкетирала
Мирјана Марић Величковић
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ДОБИТНИЦИ НОВЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ
ЛОНЧАР И ЈОВИЋ
Градски жири за доделу признања је после разматрања
приспелих предлога о кандидатима за највише панчевачко признање – Новембарску награду – донео једногласну одлуку да се она у 2017. години додели Жозефу
Лончару, за изузетан успех у области привреде, и Михајлу

Др Владан Угреновић

У прошлом броју недељника писали смо о такозваним
агроеколошким мерама које
су настале као одговор на
негативне последице што
пољопривреда има по биодиверзитет и животну средину, а самим тим и по
социоекономски развој, људско здравље и благостање.
У вези с тим, ЕУ из године у годину све више пажње
посвећује очувању својих
природних и људских ресурса. Да би побољшали и унапредили постојеће стање
животне средине, у оквиру
Заједничке пољопривредне
политике (CAP) покренуто
је више програма који подржавају такозвано зелено размишљање. Ове програме
могу користити различити
субјекти друштва – научноистраживачке институције,
мала и средња предузећа
(SME), невладине организације (NGO), локалне самоуправе, државне институције и други.
Један од таквих је програм LIFE. Програм LIFE је
финансијски инструмент
ЕУ за животну средину,
заштиту природе и климатске акције. Овај програм је
предвиђен
за
период
финансирања од 2014. до
2020. Програм LIFE има

ЖОЗЕФ ЛОНЧАР, МАРКЕТИНШКИ МАГ

Др Владимир Филиповић

Које врсте пројеката
финансира ЕУ?
могу пренети иницијативу
Европског солидарног корпуса пружајући могућност
младим људима да се у њих
укључе. За овај програм могу
се пријавити и субјекти ван
ЕУ, с тим што у конзорцијуму који пријављује предлог
пројекта мора бити најмање
један субјекат из ЕУ.
У оквиру програма LIFE
постоје два потпрограма.
Први потпрограм, за животну средину, укључује приоритетне области: LIFE природа и биодиверзитет, LIFE
животна средина и ефикасност ресурса и LIFE Environmental governance &
information. У други потпрограм, за климатске
акције, укључене су следеће приоритетне области:
LIFE ублажавање климатских промена, LIFE адаптација климатских промена и
LIFE управљање климом и
информације.
Како наводе поједини
извори, Србија би у новембру од Европске комисије
могла да добије зелено светло за коришћење претприступне помоћи из програма
IPARD за пољопривреду.
IPARD је претприступни
програм Европске уније, а
када је реч о Србији, он
покрива исти период фи-

Јовићу, за изузетне успехе у области образовања. Биће
им уручена на свечаној седници Скупштине града 8.
новембра.
Менаџмент и редакција „Панчевца” им честитају на
награди!

Круг је затворен
Има ли ијед ног ста нов ни ка
нашег гра да који није чуо за
Жозе фа Лон ча ра, бренд-мајстора препознатљивог у
целом свету? Можда и има,
али сигурно је да нема особе
која није барем видела рекламу, ако већ није окусила „Јувитану”, „Бонжиту”, „Сојавиту”...
Или на кров ставила цреп
„Потисја” из Кањиже.
Наш Панчевац Лончар је од
ових, али и многих других производа, направио брендове:
потписао је 640 пројеката у
сфери маркетинга. Одржао је
64 креативне радионице у трајању од једног до двадесет једног дана, као и на десетине
вишечасовних предавања, без
материјалне надокнаде, на
факултетима у Београду, Бањалуци, Скопљу… Књигу „Његово величанство купац: како се
води пројекат маркетиншких
активности” објавио је 1997.
Лончар је 1971, као најмлађи члан на планети, примљен
у Међународно удружење пропагандиста (IAA). Професионалну каријеру је започео у
Фабрици авиона „Утва”. Био je
једанаест година члан Светског
савета IAA; иступио је из Удружења 24. марта 1999, на дан
почетка НАТО агресије. Часопис „Табу” покренуо је 2002.
Добитник је бројних домаћих и страних награда и признања: Sertificate of merit IAA
са црвеном значком; награда
УЕПС-а „Чедомир Џомба” за

животно дело; Савезна привредна комора и Привредна
комора Војводине доделиле су
му повеље с плакетама за изузетан допринос развоју привреде; Економски факултет Универзитета у Београду, поводом
педесетогодишњице од оснивања, уручио му је плакету за изузетан допринос развоју факултета; Привредна комора Србије
доделила му је јавно признање
за развој истраживања у маркетингу, а Савез удружења економских пропагандиста Југо-

славије једно од два посебна
признања за изузетан допринос
развоју југословенске привредне пропаганде.
Какав списак, и то веома
скраћен! Занимало нас је како
Лончар доживљава то што је
овогодишњи лауреат. Он каже:
– Јако сам поносан на ову
награду: њу сматрам за своје
највеће достигнуће. Живим
седамдесет година у Панчеву,
поштено сам се давао и видим
да је идентификован значај
овога што радим, а посебно ми

годи напомена – за допринос
унапређењу привреде. Сигуран
сам је да ово прво додељено
признање било ком маркетиншком посленику не само у
Панчеву већ и у Србији. Постоје сигнали да ова констатација
важи и за простор бивше Југославије, што ме чини посебно
поносним.
Непрестано ствара, па је
логично да има разрађене планове за дане који следе.
– За јубиларан, 80. број часописа „Табу” изабрали смо
осамдесеторо људи из света
маркетинга и привреде, које
смо назвали А-репрезентацијом тржишта маркетиншких
услуга. Они, на преко триста
страна, пишу на тему: када сам
улазио у свет маркетинга и
данас; говоре о себи, али самим
тим и о развоју привреде и
маркетинга. То нема ни у једном уџбенику! Хоћемо да покажемо да радимо да бисмо
живели, а не обрнуто. За свечаност 8. новембра ми је прво
било понуђено пет седишта;
пошто су челници града чули
ко ће доћи из академског света и привреде – добили смо два
реда. Уз то, ако ми Бог да снаге и духа, окончаћу пројекат
„Ћирилична кућа”. Осећам да
бих се тиме одужио мом оцу
Маријану, носиоцу Ордена
рада, да бих показао да сам му
био достојан син – поентира
Жозеф Лончар.
С. Трајковић

МИХАЈЛО ЈОВИЋ, ПРОФЕСОР ТРЗАЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА

Континуитет у раду кључ успеха

буџет од око 3,4 милијарде
евра, а финансира иновативне пројекте који представљају нове технике и
методе. Ове „традиционалне” врсте пројеката допуњују „интегрисани” пројекти
који комбинују LIFE финансирање с другим изворима
подршке како би максимизирали свој утицај на великом подручју. LIFE финансирање подржавају два
финансијска инструмента:
Фонд за природни капитал
(NCFF) и Приватно финансирање за енергетску ефикасност (PF4EE).
Поред тога, LIFE пројекти
могу пружити техничку
помоћ, ојачати капацитете и
спровести припремни рад за
законодавство у области животне средине. Они такође

нансирања као и LIFE програм од 2014. до 2020.
IPARD је саставни део IPA
(Инструмент претприступне помоћи, енг. Instrument
for Preaccession Assistance)
односно његова пета компонента, која се односи на
рурални развој. Уколико се
то деси, IPA се може користити и за финансирање
учешћа у ЕУ потпрограмима које покрива LIFE програм и Коперникус (енг.
Copernicus) програм.
С обзиром на то да инвестиционе потребе сектора
заштите животне средине у
Србији знатно превазилазе
доступне националне и IPA
фондове, даље финансирање је могуће надоместити
коришћењем програма као
што је LIFE и њему слични.

Професор Михајло Јовић један
је од добитника овогодишње
Новембарске награде, и то за
изузетне успехе у области образовања. Од 1997. године је
стално запослен у Музичкој
школи „Јован Бандур” у Панчеву, где предаје на одсеку за
трзачке инструменте. Пре шест
година био је проглашен за
професора године, а са својим
ученицима и индивидуално до
сада је освојио око четиристо
награда.
За свој рад каже да га одликује континуитет и то што је
успешан на гитари, тамбури и
мандолини, али и у камерној
музици и у вођењу оркестра.
• Да ли сте се изненадили
када сте сазнали да сте номиновани за Новембарску награду града Панчева?
– Доста људи прати мој рад.
Поред тога што радим у школи, имам и доста наступа са
ансамблом „Коло” од 2014.
године. За њих сам са својим
оркестром, који чине Панчевци, свирао целовечерње концерте са по осам кореографија. То је веома значајно, јер од
Максе Попова, који је такође
био наш суграђанин, није изведен такав концерт, а то је било
пре шездесет година. Такође,
радим са школским тамбурашким оркестром „Невен” од
2013. године, Тамбурашким
оркестром Панчева од 2014.
године и оркестром КУД-а
„Станко Пауновић” протеклих
пет година.

• Колико вам значи ова
награда коју додељује град у
којем живите?
– Ово ми је најзначајнија
награда, јер најтеже је бити светац у својој парохији. Није да
нисам имао признања од града
Панчева, јер водим и Тамбурашки оркестар „Пауновић”, који
је врло успешан, а све је то део
педагогије. Без тог неког искуства које се наталожило, не бих
могао све то да постигнем.
• На шта сте у свом досадашњем раду највише поносни?
– Поносан сам на своје ученике који сада мајсторски свирају, међу којима има оних
који свирају и са мном. Поно-

сан сам када их видим да су
одрасли и да су стасали у зреле личности, да размишљају на
прави начин, да праве разлику
између онога што је вредно и
шта није. На њих сам највише
поносан. Драго ми је када их
видим, многи су порасли, али
дођу да ме посете много пута.
Наша дужност као педагога је
и да направимо добру публику. Малобројни међу њима
заврше академије и дођу до
тога да буду професионалци.
• Ваши ученици постижу
сјајне резултате на скоро свим
такмичењима. У чему је тајна?
– Јако је битан репертоар
који се одабере за ученика.

Проценити шта тај ученик
може да изнесе и колико ту
постоји ризика и на основу тога
прилагодити шта њему највише одговара. Ја у суштини не
волим такмичења, али ипак на
њима деца имају прилику да
се докажу. Они воле да наступе и освоје неку награду. Мени
је најважније да то њима не
буде стресно. Исто као што не
желим да им ниједан испит не
буде стресан. Знање лежи у
темељности. У темељима који
производе да после сам размишљаш и закључујеш.
• Колико вам значи када
ваши ученици стасавају у врсне
музичаре?
– Рекао сам мојим ученицима који су са мном почели да
свирају у ансамблу „Коло” да
је то у рангу уласка у репрезентацију. Они су, наравно,
схватили све веома озбиљно.
Такође, када сам почео да
водим Тамбурашки оркестар
Панчева, знао сам да неки,
иако су веома талентовани,
нису били спремни да прихвате класичну музику на прави
начин и да се посвете томе.
Међутим, у оркестру је њихов
таленат дошао до изражаја.
Успео сам један део тих младих људи да васпитам и да
извучем на прави пут, да цене
праве вредности, да знају шта
је то уметност.
• Одакле вам воља и енергија за све активности?
– Из љубави и великог рада.
М. М. В.
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ОРГАНИЗОВАН СТРУЧНИ СКУП У РЕГИОНАЛНОЈ ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ

ТОКОВИ ОТПАДА У СРБИЈИ
Нова национална
стратегија
Спаљивање отпада
по угледу на Јапан
Регионална привредна комора
Јужнобанатског управног округа Панчево у уторак, 31. октобра, организовала је саветовање под називом „Управљање
индустријским и комуналним
отпадом”, у сарадњи с Министарством заштите животне
средине. Привредна комора је
сагледала значај процеса управљања отпадом и иницирали
одржавање једнодневног стручног скупа на коме су представници привреде, градских
институција и Министарства
заштите животне средине
дискутовали о постојећој законској регулативи и будућим
корацима који се тичу решавања проблема токова индустријског и комуналног отпада.
О ставовима државе и мерама које ће у наредном периоду
предузети Влада Републике
Србије у области управљања
опасним и комуналним отпадом говориле су Радмила
Шеровић и Гордана Перовић из
Одељења управљања отпадом
Министарства заштите животне средине, а Лазар Крњета,
представник Пословног удружења комуналних предузећа,
упознао је присутне с могућностима јавно-приватног партнерства и обавезама фирми које се
баве рециклажом и комуналним делатностима.
Грађевински отпад
Када је реч о токовима отпада,
на територији наше државе од
2016. године важе нова правила
игре – тада су ступиле на снагу
измене и допуне закона који прописује правила и норме у овој
области. Највећа промена која је
уследила прошле године односила се на сврставање грађевинског шута у категорију индустријског отпада, тако да су
његови генератори, претежно
грађевинске фирме, од 2016.
године у обавези да обезбеде
валидну документацију и лабораторијска испитивања која
јасно дефинишу токове овог типа
отпада. Држава је увела правило
да привредни субјекти који генеришу шут сваке године, до 31.
марта, доставе извештај Агенцији за заштиту животне средине.
Према речима Радмиле
Шеровић, представнице Министарства заштите животне средине, због мањкавости у људству
(недостају људи у инспекцијским службама) и неодговорности српских фирми, ова мера
Владе Републике Србије не
спроводи се у складу са Законом о управљању отпадом, тако

да приложени извештаји не дају
јасну слику о томе о колико се
грађевинског шута у нашој
земљи годишње ствара. Она је
подсетила присутне да одређени типови индустријског отпада, на пример пепео из термоенергетских
система
који
испуњава параметре прописаног стандарда, могу да се користе као сировина у нискоградњи (изградњи путева, стаза
итд.). Како тврди, у наредном
периоду еколошко министарство предузеће кораке (измена
постојећих правилника) да се

зала да ће у периоду од 2010.
до 2019. за потребе усклађивања прописа и стандарда у сектору управљања отпадом издвојити више од 900 милиона евра.
Како стоји у овогодишњем
извештају ЕУ комисије, један
од важних проблема у процесу
интеграција представља непостојање тзв. зеленог фонда чија
је намена да финансира пројекте у области заштите животне средине. Након његовог укидања новац прикупљен од
еколошких такса и других еконакнада директно се слива у

представника
француско-јапанског конзорцијума о изградњи спалионице у Винчи
јасан је сигнал да држава мења
концепт и да уводи нов метод
решавања питања збрињавања
комуналног и опасног отпада.
Занимљиво је да је током једнодневног скупа највише речи
било о јапанској пракси токова отпада, јер су представнице
Министарства у неколико
наврата у први план истицале
управо Јапан као пример добре
праксе када је реч о решавању
овог еколошког проблема.

ОДРЖАН САЈАМ ХРАНЕ

Банатске ђаконије
Ученици и наставници ОШ
„Бранко Радичевић” недавно су
организовали низ активности
поводом обележавања Дана
хране, који се слави 16. октобра широм света. Колектив и
ђаци већ годинама тим поводом приређују сајам хране у
школском здању, а ове године
је та манифестација одржана
под називом „Ал’ се некад
добро јело, баш”. Како кажу у
школи, основна идеја при организовању овакве манифестације јесте да се код ученика, који
су уједно били излагачи и дегустатори, продубе сазнања о
здравој исхрани и укаже на
значај очувања традиције.
На лепо уређеним штандо ви ма биле су изло же не

кифлице, штрудле, крофне,
ситни колачи, проје и пите,
тако да су учесници били у
прилици да уживају у слатким и сла ним банат ским
ђако ни ја ма про ша ра ним
воћем, чоколадом, сиром и
месом. Орга ни за то ри с
поносом истичу да је поменута акција основаца и овог
пута изне дри ла пози тив ну
енер ги ју, за коју су били
заслу жни ђаци и њихо ви
родитељи. Средства прикупље на од про да је дома ћих
производа биће употребљена за изградњу летње учионице у школском дворишту.
Ово го ди шњи гости сај ма
били су вршња ци из дома
„Споменак”.

ЈАВНИ ПОЗИВ

За зеленије школе

пооштри процедура категоризације отпада, како би се што већа
количина грађевинског отпада
превела из статуса индустријског у статус рециклабилног
отпада – у свету познатог као
бајпродукт.
– Ове мере биће спроведене с
циљем да се смањи количина
отпада на депонијама, што је у
складу с новом стратегијом
управљања отпадом, која се ради
у сарадњи са Европском унијом.
У њој ћемо дефинисати и програм превенције настајања отпада и припремити терен за увођење промена у закону које ће
омогућити да се великом броју
врста отпада промени намена.
Једноставно речено, да се преведу из статуса отпада у статус
сировине – рекла је Радмила
Шеровић и подсетила да ће
држава морати да издвоји велика средства за реализацију планова и циљева у овој области.
ЕУ преговори
Србија се у оквиру претприступних преговора са ЕУ обаве-

републички буџет и затим се по
потреби или процени Владе
Републике Србије усмерава за
реализацију одређених еколошких програма. Опредељена
средства, према речима представника ЕУ, нису довољна, па
тако Србија због овог пропуста
касни у процесу прилагођавања европским еколошким стандардима.
„Италијански” синдром
Из ставова представнице
Министарства заштите животне средине који су изнети на
овонедељном скупу у Регионалној привредној комори у
Панчеву јасно се примећује
велики заокрет у приступу
решавању проблема комуналног отпада. Држава жели да у
наредном периоду афирмише
употребу отпада као енергента
односно да се у специјализованим системима путем његовог
спаљивања обезбеди производња електричне енергије. Недавно потписивање уговора између власти Града Београда и

Пре неколико година у Италији су намерно паљене депоније и многи градови на југу
били су недељама затрпани
ђубретом због сукоба који је
настао у конзорцијумима јавно-приватног партнерства између државе и комуналних „привредника” (установљено је да
је мафија користила комуналну делатност за прање новца и
прљаву уцену).
Нада мо се да нега ти ван
пример вишедеценијског еколо шког теро ра фабри ка у
јужној зони у Панчеву зарад
очу ва ња еко ном ских држав них интереса, затим чињеница да је недав но напра сно
пот пи сан бео град ски спо ра зум о спа љи ва њу отпа да
након ово го ди шњих пожа ра
на депонији у Винчи, као ни
велика сличност у животној и
економској филозофији нас и
Италијана неће утицати на то
да у Србији завлада „италијан ски” сце на рио, већ онај
који се при ме њу је у Земљи
излазећег сунца.

Недавно је у оквиру манифестације „Новосадска јесен”
одржана презентација програма „За чистије и зеленије
школе у Војводини” за школску 2017/2018. годину у
Спортско-пословном центру
„Војводина”, у организацији
Покрајинског секретаријата
за урбанизам и заштиту
животне средине, Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице, Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај и
Покрајинског секретаријата
за социјалну политику, демографију и равноправност
полова. Том приликом је упућен јавни позив свим васпитно-образовним установама с
територије АП Војводине да
се прикључе овој веома значајној покрајинској акцији.

да је због тога програм „За
чистије и зеленије школе у
Војводини” веома битан.
Ову еколошко-едукативну
кампању покренули су Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту животне средине и Покрајински
секретаријат за образовање,
прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице, у сарадњи с Покретом горана Војводине, а од
ове године партнери су им и
Покрајински секретаријат за
енергетику, грађевинарство и
саобраћај и RECAN – фонд за
повраћај и рециклажу лименки. Сарадња ће се интензивирати у сегменту едукације у
области заштите животне
средине и енергетске ефикасности.
Према речима надлежних
у Покрајини, овај едукативни
програм, иако је намењен

Панчевачке основне и
средње школе, као и вртићи,
и ове године ће моћи да се
прикључе великој еколошкој
кампањи „За чистије и зеленије школе у Војводини”. Реч
је о програму који је пре
девет година покренут са идејом да се у школама и локалним заједницама широм Војводине подигну свест и лична
одговорност за бригу о животној средини. Недавно је у влади АП Војводине потписан
споразум с новим партнерима, тако да ће војвођански
малишани и у школској
2017/2018. бити у прилици да
дају допринос развоју еколошке свести на територији
наше покрајине. Потписници
овог документа истакли су да
формирање еколошке културе није нимало лак задатак и

васпитно-образовним установама и остварује се углавном
у њима, има ширу улогу у
заједници. Јачање свести,
дугорочно побољшање односа целокупног становништва
према животној средини и
стварање чистијег и зеленијег амбијента основни су
задаци кампање. До сада,
током ових осам година, преко 450 предшколских установа, основних и средњих школа учествовало је у овој
акцији, а додељено је 235
награда за најуспешније реализоване активности.

КАМПАЊА „ТОКСИЧНИ РАЧУН”

Фискални рачун садржи опасну супстанцу!
Удружење грађана „Алтернатива за безбедније хемикалије” спровело је истраживање у
оквиру кампање „Токсични
рачун”, чији резултати показују да скоро сви фискални рачуни у Србији садрже хемикалију бисфенол А, за коју је
доказано да штетно утиче на
плодност, рад ендокриног
система и да изазова алергијске реакције на кожи итд.
Лабораторијском анализом
узорака утврђено је да се ова
опасна материја налази у термалним папирима од којих се
праве ролне за фискалне рачуне, као и у картонској амбалажи за храну – у узорцима је
заступљен у опсегу од 0,63 до
0,91 посто. Бисфенол А није
регистрован у пластичној и

папирној амбалажи за храну,
али је његово присуство идентификовано у картонској амбалажи за пицу. Оне су произве-

дене од рециклираног папира,
тако да се може претпоставити да термални папир улази у
рециклажу заједно са осталим

папирним отпадом, при чему
долази до контаминације
финалног производа.
Бисфенол А се користи у
производњи термалних папира као развијач боје. Он није
хемијски везан за папир, тако
да при контакту с кожом долази до његове миграције и
апсорпције у кожу. Ова хемикалија се такође користи у производњи поликарбонатне пластике и епоксидних смола за
унутрашњи премаз у конзервама за храну и пиће. У контакту
с мастима или под повишеном
температуром може мигрирати из материјала, што може
довести до контаминације
масне хране која се налази у
амбалажи која садржи ову опасну материју.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
Х И Т НА ПО МО Ћ

Један сасвим
„обичан” дан

Пише:
др Мирослав Тепшић
За илустрацију једне сасвим
обичне дневне смене у нашој
служби послужиће нам дан
који је претходио писању текста за нови број „Панчевца”. У
7 сати ујутру диспечера дочекује телеграм из бање Термал
у Врднику. Задатак је јасан –
вратити пацијента с рехабилитације у Панчево. Један
телеграм и једна бања у задатку прве транспортне екипе је
реткост и разлог за почетни
оптимизам по питању реализације дневних транспорта.
Оптимизам је трајао непуних двадесет минута, јер убрзо долази позив из Омољице
са информацијом да пацијенткиња има путни налог за
санитетско возило до бање
Русанде у Меленцима. Другим речима, транспорт до
Врдника и назад продужава
се релацијом Панчево – Зрењанин – Меленци – Зрењанин – Нови Сад – Фрушка
гора – Врдник – Панчево. На
ову екипу не може се рачунати до 3 или 4 сата по подне.
Зато је ту друга транспортна
екипа, мала али одабрана. Од
7.05 до 7.30 диспечер уписује следеће радне задатке: из
Личке улице до Опште болнице – лежећи пацијент, контрола ортопеда; из Ђуре
Даничића до Опште болнице
– лежећи пацијент, хемодијализа; из Опште болнице до
КБЦ Звездара – седећи пацијент, коронарографија; из
Неуропсихијатријске болнице Ковин до Панчева – лежећа пацијенткиња, отпуст; из

Опште болнице до КБЦ Звездара – лежећи пацијент,
заказан скенер; из Моравске
улице до Клиничког центра
Србије – лежећи пацијент,
преглед ортопеда; с Новосељанског пута до Опште болнице – лежећи пацијент, контрола ортопеда; из Опште
болнице до Клиничког центра Србије – седећи пацијент,
преглед хематолога. Десет
транспорта примљених у
првих пола сата није за свачије срце и крвни притисак.
Друга транспортна екипа
апсорбује тек почетни удар у
виду транспорта двају пацијената у КБЦ Звездара и Клинички центар Србије. Док
предаја пацијента у коронарној јединици КБЦ Звездара
протиче без икаквих проблема, битка за лежећа колица у
Клиничком центру траје пуна
два сата. Возило за то време
стоји, а пацијент чека прилику да буде прегледан. Да би
умањио ризик од „разбијања”
једне ургентне екипе, диспечер шаље возача и техничара
ургентне екипе на транспорте у локалу. Мало касније
упућује другу ургентну екипу
да транспортује једног пацијента до Клинике за хематологију, а другог пацијента са
шлогом до Ургентног центра
Србије.
Пресек стања у 12.30 говори следеће: обављено десет
кућних посета и шест транспорта, три транспорта са
шест пацијената су у току,
отпуст из Ковина на чекању,
отпуст за Качарево на чекању, два отпуста за Старчево
на чекању, отпуст до Проте
М. Ненадовића на чекању,
отпуст за Новосељански пут
на чекању, отпуст до Личке
улице на чекању, транспорт
из М. Гупца до Опште болнице на чекању, транспорт из
Качарева до Опште болнице
на чекању, транспорт из
Омољице до Опште болнице
на чекању. Верујте нам на
реч кад кажемо да је у питању сасвим обичан дан у Хитној помоћи Панчево.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Обнављање
коже плазмом

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Плазма пен је нови апарат са
иновативном методом за подмлађивање, затезање коже,
смањење дубине бора, посветљавање пигментних флека,
уклањање стрија и ожиљака.
Пла зма је четвр то агре гатно стање материје. Она је
јонизовани гас који је савршено проводљива средина,
пока зу је јаке елек трич не
карак те ри сти ке и еми ту је
велику количину светлости.
Плазма пен користи директно плазма технологију. То
значи да је једна електрода
под високим напоном сама
игла прикључена за пен, а
дру га елек тро да је кожа
кли јен та (тре ти ра на повр шина). Између ове две електроде долази до пражњења

плазме, услед чега се ствара топлот на енер ги ја, а
затим плазма. Тада се сакупља везивно ткиво и стимули ше ства ра ње фибро пла ста, а то има за последицу
побољшање производње колагена и еластина.
Третман се може изводити
на целом лицу, на капцима, у
зони ока и врата. Ради се тако
што се након детаљног чишћења и дезинфекције коже наноси анестезија у креми. На изабраној регији (бори) плазма
пеном третирамо кожу правећи густе тачкице изнад и испод
боре. Када тако правимо тачкице, уклањамо вишак коже и
затежемо опуштену кожу.
Подизање очних капака је најбоље радити плазма пеном. То
је нехируршка процедура која
даје одличне резултате код
спуштених капака и вишка
кесица испод ока.
Након урађеног третмана
на лице се наноси крема за
регенерацију ткива, која је
такође потребна наредних
десетак дана за бржи опоравак коже и нестанак крастица (тачкица). Потребна је УВ
заштита како у данима опоравка, тако и надаље, како би
се предупредили фото-старење,
пигментација и флеке.

Петак, 3. новембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ДР ЈОВАН РУДИЋ, СПЕЦИЈАЛИСТА ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА

ПАЦИЈЕНТКИЊЕ СУ ОДЛУЧИЛЕ:
ДОКТОР ЗА ДЕСЕТКУ!
Гинеколошки
прегледи обављаће
се суботом у Заводу
„Панчевац”
Када на интернет претраживачима унесете име др Јована
Рудића, гинеколога-акушера на
ГАК-у „Народни фронт” у Београду, отвориће се велики број
страница на којима се он спомиње – како у текстовима бројних
медија где он као саговорник
скреће пажњу на важност редовних гинеколошких прегледа,
тако и у коментарима читатељки и постовима на различитим
форумима посвећеним здрављу,
гинекологији или трудноћи.
Оно што се у тим коментарима може запазити, јесте да о
овом доктору сви говоре само у
суперлативу: врхунски стручњак, изванредан хирург, диван
човек посвећен свом послу и
пацијенткињама... У свету у коме
смо навикли да на рачун запослених у здравству одлазе махом
критике и оптужбе, чињеница да
неки лекар добија оволико
похвала заиста завређује пажњу.
Међутим, ово и не би била тако
важна вест за Панчево и Панчевке да управо др Јован Рудић
није ново појачање које већ од
ове суботе, 4. новембра, стиже у
Завод за здравствену заштиту
радника „Панчевац”. Од сада, па
сваке наредне суботе он ће обављати прегледе пацијенткиња из
нашега града, које оне могу заказати путем телефона 013/21-90900 и 013/21-90-903 радним
данима од 7 до 14 сати.
ПАНЧЕВАЦ: Какве врсте
прегледа ћете обављати у Заводу „Панчевац”?
ДР ЈОВАН РУДИЋ: Почећемо од најважнијег, а то су комплетни гинеколошки прегледи
које свака жена не треба, него
мора урадити једном годишње.
Ако узмемо у обзир чињеницу
да у просеку у Србији сваког
дана једна жена умре од рака
грлића материце и да је то једна од три најчешће врсте
малигних тумора од којих
жене оболевају и губе животе у
нашој земљи, јасно је колико
су редовни гинеколошки прегледи важни. Приметити промене у почетној фази и „сасе-

Не уздајте се у срећу!
Одлазак код
гинеколога једном
годишње спасава
живот.
ћи их у корену” једнако је спасавању живота. Рак грлића
материце најлакши је за дијагностику и лечење и једини чији
је узрок настајања познат, а
ипак имамо овако недопустиво лошу статистику. Морам да
будем сурово искрен и да
кажем да су жене у Србији изузетно неодговорне и да своје
здравље, нажалост, често стављају на последње место. Не
могу то никако да схватим. Све
жене које познајем имају свог
фризера, козметичара, маникира, педикира, знају им и
имена и породично стабло, а
немају свог гинеколога и не
одлазе на основни гинеколошки систематски преглед. То

Страну
припремила
Драгана

Кожан

је погубно за здравље читаве
наше популације.
• Шта обухвата основни
гинеколошки преглед и какве
податке нам даје?
– Подразумева преглед гениталија и видљивог дела грлића
материце, колпоскопију, Папаниколау тест, све брисеве и
ултразвук. Колпоскопија је изузетно важна управо у раној
дијагностици карцинома, јер
нам омогућава да откријемо
малигне промене у њиховој
почетној фази. Са мном у тиму
ће у Заводу „Панчевац” радити
и др Љиљана Димитријевић
Лесендрић, гинеколог-акушер.
Она је стручњак управо за цитологију и рану дијагностику карцинома грлића материце. У
зависности од резултата систематских прегледа, по потреби

На преглед могу доћи
и труднице.
ћемо радити и додатне услуге.
Наравно, на прегледе могу доћи
и труднице и породиље или пак
жене код којих је већ дијагностиковано неко обољење. Ипак,
понављам: било би идеално да
жене на преглед не доведе
болест, већ навика да брину о
свом здрављу. Модеран и савремени простор Завода „Панчевац”, који по својој опремљености и капацитетима може
парирати неким од врхунских
београдских клиника, дозвољава нам и то да заједно с менаџментом Завода планирамо да се
у скоријој будућности бавимо и
инвазивнијим процедурама које
захтевају мало специфичнију
организацију, но о том потом.
• Шта изазива рак грлића
материце и да ли је он карактеристичан за одређено животно доба жене?
– До болести доводи хумани
папилома вирус (ХПВ), који се
открива колпоскопијом и Папаниколау тестом. Што се тиче
година живота када се он јавља,
правила више нема. Страшно је
то што нам долазе све млађе особе, узраста од око 20–25 година
са преканцерозама највишег степена, и то случајно откривеним.
Пре месец дана сам имао случај
девојке од 19 година са преканцерозом на грлићу, а недавно
смо и код једне двадесетогодишње пацијенткиње дијагностиковали карцином јајника. Лоша
страна карцинома је у томе што
он углавном почиње без икаквих
симптома и тегоба, а када се
појаве болови и крварења, то је
већ знак да је болест у поодмаклој фази, када углавном ни
хирургија више не помаже.

Ипак, постоји и релативно добра
страна приче: рак грлића материце има своје преинвазивне
форме и еволуција болести је
вишегодишња. То значи да имате просечно неколико година на
располагању да ухватите болест
у раној фази и да је једноставно
излечите. Стога бих свим женама препоручио да се не уздају у
срећу, већ да поклоне себи пет
минута годишње и оду на прегледе. Они су неинванзивни, безболни, једноставни, краткотрајни, нису непријатни, не
представљају никакав животни
некомфор, а корист може бити
вишеструка.
• Како то да је у неким
земљама канцер грлића материце изузетно ретка болест или
је готово и нема, док је у Србији стање алармантно?
– Ствар је у закону. У Норвешкој је, на пример, рак грлића
материце искорењен зато што је
одлазак на гинеколошки преглед у тој земљи, као и у мно-

гим другим државама Европе,
законска обавеза сваке жене.
Ако у тим земљама оболите од
рака грлића материце, трошкове лечења сносите сами, јер
нисте испоштовали своје обавезе и отишли код лекара на време. По мом мишљењу, овакву
стратегију требало би применити

Закажите свој термин
путем телефона
013/21-90-900
и 013/21-90-903,
радним данима
од 7 до 14 сати.
и у нашој земљи. Сигуран сам
да би то било делотворно решење, које би врло брзо променило лоше статистике.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Кромпир у кошуљици
Многи из детињства памте ово јело
као „кромпир у
гаћама”. Тај назив
чини ово једноставно јело занимљивијим за децу,
а ми смо му мало
модернизовали
име. Ви га зовите
како желите, али немојте
пропустити да уживате у
његовом укусу. Мирис је
такође оно чиме овај специјалитет осваја, јер асоцира на
колаче.
Упркос мишљењима да
кромпир гоји, он садржи
свега 70 калорија у 100 грама. Веома је лак за варење и
зато је одличан за исхрану
беба, оболелих и других особа које не могу добро да варе
чврсту храну, а потребна им
је енергија. Кромпир је одавно постао саставни део наше

исхране. Не само да садржи
супстанце које су добре за
наше тело него се може идеално комбиновати с другим
намирницама и спремати на
различите начине. Користи
се за припрему предјела,
салата, супа и чорби, варива, за пржење и печење, па
чак и за колаче и хлеб.
С обзиром на то да највише хранљивих материја
задржава када се пече или
кува у љусци, предлажемо
вам да испробате наш рецепт
за брз и лак оброк.

Потребно: два кромпира средње величине, маслиново уље, со, бибер,
першуново лишће и додаци по жељи (млади лук, кајмак, сир...).
Припрема: Кромпир добро оперите и избодите виљушком. Намажите маслиновим уљем, па поспите сољу и бибером. Рерну укључите на 220 степени.
Ставите кромпир на плех обложен алуминијумском фолијом или
папиром за печење. Пеците око 45 минута док опна не постане тврда, а средина мека. Када га извадите из рерне, увијте га у кухињску крпу и оставите 15 минута да кора омекша.
Након тога полако ољуштите кору, посолите, побиберите и поспите першуном. Уживајте у укусу врућих кромпира обогаћених прилозима по вашој жељи.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.

Supliment multilingv al săptămânalului / Мултијезички додатак у недељнику

în limba română / на румунском језику
LA PANCIOVA , VINERI, 3 NOIEMBRIE 2017 / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 3. НОВЕМБРА 2017.

Un punct luminos
unde tinerii
se înâlnesc
cu poezia
» pagina II

250 DE ANI DE LA COLONIZAREA TORACULUI

МАRCAREA MARELUI JUBILEU LA TORAC
mânesc torăcean" alăm că inițial era planiicat ca românii strămutați din Săcălaz,
Sefdin și Satu Mic să formeze trei sate
distincte ulterior. Astfel, a decis ca Săcălăzenii și Sefdinenții să ie colonizați la
Torac, primii formând Toracu Mare, iar
cei din urmă, Toracu Mic în timp ce 40
de familii din Satu Mic și 40 de familii
din Recaș să ie stabilite în Clec. După
toate acestea, unii coloniști s-au așezat și
în Ecica, Iancaid, Clec și Satul Bătrân,
așezări românești care au fost anterior
îniințate în împrejurimea Becicherecului Mare.

Toracul a aniversat la inceputul lunii septembrie curent, 250 de ani de la colonizarea cu români dislocați din Săcălaz și Sefdin, 90 de ani de activitate neîntreruptă a
orchestrei de muzică populară "Lyra" și 90
de ani de la îniințarea primului club de
fotbal la Torac.
Chiar dacă nu există prea multe documente în scris despre Torac, care să ie
datate înainte de colonizarea acestor meleaguri cu români dislocați din Transilvania și Banat, este cert că Toracul a existat de-a lungul istoriei, primele documente care atestă aceasta iind listele dijmelor papale care au fost adunate de biserica catolică între anii 1333 și 1335 de
la catolici și iobagii care aveau acestă
obligație.
În perioda următoare mai apar unele
documente din care se pot ala unele detalii privind organizarea administrativă a
regiunii, moșierii care au stăpânit Toracul și alte detalii din documente
biseicești. Pe harta lui Mercy, din 17231725 apare localitatea Torac, sau mai precis Toreick, dar ca localitate nelocuită. În
anul 1761 aceasta igurează în documente
ca pustă, ceea ce conirmă că acest teritoriu în acea perioadă nu era locuit.
Ordinul Curții de la Viena

La 25 februarie 1763 la Viena este emisă
o lege prin care se reiau colonizările făcute în Banat în perioaa 1722-1737.
Printre localitățile care urmau să ie co-
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Toracul zilelor noastre

lonizate cu etnici germani au igurat și
localitățile Săcălaz, Sefdin și Satu Mic.
Mai târziu în 14 iulie 1765 se emite altă
lege prin care se stabilește mai precis
cum va i aplicată cea din 1763. În această lege (patentă) scria clar că toate satele
din sudul Ungariei de atunci, care pot
împiedica colonizarea germană, trebuiesc dislocate în alte regiuni. Atunci au
început încercările strămutării românilor din Săcălaz, Sefdin și Satu Mic, care
însă au întârziat din cauza dârzeniei săcălăzenilor care s-au opus și au purtat

SEARĂ DE ROMANŢE
Cu prilejul marcării marelui jubileu, au avut loc diverse manifestări adiacente,
sportive şi culturale, cum sunt: manifestarea “Din secretele bunicii”, expoziţia
“Viaţa satelor noastre” şi seara de romanţe iar prima zi s-a încheiat cu concertul formaţiei “Apsolutno romantično”.
În cadrul manifestării a 250 de ani de existenţă a localităţii Torac,
delegaţiile comunelor Žitište,Săcălaz şi Sefdin au vizitat Centrul „Geros“
pentru promovarea energiei verde, un proiect implementat de cooperare
transfrontalieră IPA între Serbia și România. De asemeena a avut loc şi o
masă rotundă pe tema 250 de ani de la colonizare, iar tot cu acest prilej s-a
dezvelit placa memorială dedicată acestei date importante.
Jubileul s-a încheiat cu un program cultural-artistic în cadrul căruia, pe lângă
gazde s-au prezentat şi oaspeţii din România.

multe tratative cu reprezentanții
autorităților de atunci. Au încercat din
toate puterile să găsească un compromis,
o înțelegere pentru a rămâne în casele lor
și în satul în care au construit o biserică
nouă. Până la urmă argumentele nu au
fost luate în seamă de administrația de
atunci, aceasta acceptând doar să îi despăgubească pe cei care vor urma să și părăsească casele și satul și să plece spre
Becicherecul Mare (astăzi Zrenjanin, în
Banatul sârbesc). Administrația de
atunci a acceptat să cumpere biserica
pentru noii coloniști germani iar cărțile,
icoanele sinte și obiectele bisericești să
ie duse de coloniști în zona în care vor i
colonizați. Coloniștilor români li s-au
promis terenuri pe pământurile care le
erau destinate de autorități.
Cronicarii scriu că dislocarea românilor din Săcălaz a început la Sf. Gheorghe
în 1767. Această dată din calendar marcând pentru todeauna pe cei care au luat
drumul pribegiei, și chiar și generațiile
care s-au născut mai târziu pe vatra noului sat. În zilele noastre Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe este patronul spiritual al Bisericii Ortodoxe Române din
Toracu Mare.
Dintr-un material semnat de Ioan Cipu și publicat publicat în numărul de decembrie 1994 al periodicului "Cuvânt ro-

După 180 de ani de conviețuire, cele
două sate, alate unul lângă celălalt, Toracu Mare și Toracu Mic, se unesc într-o
singură localitate numită Begheiți. La începutul secolului XXI, în anul 2001, la
inițiativa torăcenilor, Guvernul de atunci
a decis revenirea la vechiul toponim, în
zilele noastre localitatea purtând numele
de Torac. În același timp a fost reluată
colaborarea și cu vechea vatră a torăcenilor înfăptuindu-se în urmă cu 15 ani și
înfrățirea dintre Torac și Săcălaz. Aceste
două localități bucurându-se nu doar de
partea spiritual-culturală a înfrățirii, ci
realizând împreună și câteva proiecte care au avut impact deosebit în ambele
localități.
Cu prilejul marcării a 250 de ani de la
colonizare, în Săcălaz a fost ridicat și un
monument pe vatra de pe care au plecat
strămoșii torăcenilor în îndepărtatul an
1967. Tot cu prilejul marcării a două
veacuri și jumătate de la strămutările
austro-ungare, s-a pus și temelia unei colaborări între Torac și comuna
Frumușeni, pe teritoriul căreia se ală vatra vechiului sat Setin, din care au mai
rămas doar legendele și poveștile păstrate din generație în generație.
În zilele noastre, Toracul este un sat
modern, al cărui infrastructură satisface
în mare măsură nevesitățile torăcenilor
de astăzi. În sat există rețea de apeduct,
grădiniță, școală cu opt clase, poștă, cămin sanitar, un număr mare de magazine, cămin cultural cu o impozantă sală
de spectacole, heleșteu pentru pescuit recreativ, terenuri de sport.
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CURSURI DE LIMBA ROMÂNĂ LA GLOGONI

PATRU DECENII DE DE ACTIVITATE A PROFESORULUI ION BERLOVAN

CUNOŞTINŢE NOI DESPRE
CULTURA ROMÂNILOR

UN PUNCT LUMINOS UNDE TINERII
SE ÎNTÂLNESC CU POEZIA

La Glogoni, la Casa de Cultură
„Mladost”, elevii frecventează cursuri de limba română la sfârșit de
iecare săptămână. Mai multe detalii despre aceste cursuri am alat de
la conlocutoarea noаstră, profesoara Rodica Marianu.
În momentul de faţă, cursurile de
limba română se desfășoară la Centrul cultural „Ininitum”, la Casa de
Cultură „Mladost” din Glogoni și
sunt frecventate de aproximativ 20
de cursanţi, atât de naţionalitate română cât și de apartenenţi ai altor
naţionalităţi. Încă o dovadă despre
bună conveţuire a consătenilor, este
că și copiii de origine sârbă și macedoneană frecventează aceste ore.
Cursanţii sunt împărţiţi în două
grupuri și sunt instruiţi de profesoara Rodica Marianu. Unii dintre
ei dispun atât de cunoștinţe minime cât și avansate, încearcând să
însușească cât mai bine limba română.
Este vorba de cursul începător
în cadrul cărora elevii învaţă lexicul și gramatica limbii române.
De exemplu, elevii însușesc cunoștiinţe din domeniul următor: camera, casa, mobillierul, denumirea obiectelor din școală, cum să
se prezinte în diferite situaţii, descrierea persoanelor, care sunt
membrii familiei, apoi învaţă numerele, anotimpurile, denumirea
fructelor și legumeloe, cum să se

reluat tradiţia de a colinda în seara
de Ajun pe la casele românilor până în orele târzii, aducând bucurie
și clipe de neuitat la gazdele din
sat. Acum această sărbătoare cu
nerăbdare așteaptă iecare elev și
chiar învaţă colinde noi, pregătindu-se din timp pentru Sintele sărbători de Crăciun.
Bucură faptul când copiii sunt
motivaţi să citească și singuri, să
își dea silinţa să însușească mai
multe cuvinte, precum și când cu
mare interes participă la realizarea
scenetelor. Astfel, de exemplu, la
sfârșitul anului trecut, când au inalizat cursurile de limba română,
elevii au pregătit sceneta de teatru
„Al patrulea crai”, iar la cursurile
din acest an, care au început în
aprilie curent, au pregătit sceneta
„Scuiţa roșie”. Până la inalul cursurilor în noiembrie, se planiică
să se aducă la bun sfârșit ilmul
documentar despre Glogoni, care
va i bilingv, realizat tot de elevi.
Elevii mai mari pregătesc poezii
pentru concursul de recitatori la
nivel semiregional, care va avea
loc în noiembrie la Panciova.
În rândul copiilor și tinerilor
din Glogoni, a apărut un interes
deosebit de a însuși cunoștinţe din
domeniul limbii și literaturii române. În această ordine de idei, în
urmă cu patru ani s-a pornit de la
idea ca la Glogoni să se îniinţeze
"Ateliere de limba română cu ele-

Profesorul Ion Berlovan, de origine din Seleuș, a venit la Vârșeţ,
precum marii entuziaștii pentru a
se dedica cu tot suletul limbii românești și muncii cu tinerii. Ani în
șir, a făcut ca zilele petrecute în
băncile liceului să devină pentru
elevii săi, cele mai frumoase zile
din viaţă. Profesorul Ion Berlovan
trăiește printre noi prin faptele sale, descoperind în dânsul o personalitate bine conturată în istoria
învăţământului din Voivodina.
Prin vocaţie și didactică eicienţă
s-a dedicat cu tot suletul limbii românești, pregătin generaţii de cetăţeni onești și iubitori de adevăr.
Cu același entziasm a îniinţat Cenaclul literar „Tinerele Condeie”.
Cercetătorii literaturii române
din Voivodina consideră Cenaclul Literar „Tinerele Condeie”,
baza noii literaturi din Voivodina,
cenaclu în care s-au format poeţii
generaţiei nouăzeci de aici.
Un cenaclu – cât o viaţă de om!
Un cenaclu – cât o întreagă carieră a unui profesor dedicată și dăruită elevilor săi. Cine n-a stat
măcar o zi la catedră, nu poate înţelege ce-l face pe un profesor săși dedice întreaga energie și putere de muncă elevilor săi. Ce-l face
pe un profesor, mai ales de limbă
maternă și de literatură, ca zi de
zi, săptămână de săptămână, an
de an, să o ia mereu de la început,
cu iecare generaţie, angajându-și
întreaga sa iinţă, toate cunoștinţele sale, ca să-și conducă elevii
prin labirintul educaţiei, formării
și șlefuirii lor între adolescenţă și
majorat. Este o energie în astfel
de oameni care izvorăște din
adâncul iinţei lor și a neamului
lor, care luminează și călăuzește
drumurile unor generaţii de elevi.
Depistarea talentelor literare

descurce la oraș, cum să scrie o
scrisoare, care sunt reţetele culinare tradiţionale ale românilor, despre obiceiuri, ce fel de hobby au și
care este denumirea lor.
La cursuri se folosește și tehnologia modernă, în așa fel încât elevii au avut ocazia să urmărească
ilme documentare, cum este cel
despre Mihai Eminescu. Sî înveţe
cântece pentru copii etc. De asemenea, însușesc cunoștinţe despre
patrimoniul cultural al românilor,
despre literatură și pictură, despre
Eminescu, Coșbuc, Creangă,
Brâncuși, Enescu și despre alte
personalităţi de seamă.
Cursurile de limba română au
început în urmă cu 4 ani, când sau desfășurat în cadrul Centrului
Euroregional pentru Dezvoltarea
Societății în Mediile Multietnice
„In Medias Res”, dar în ultimii doi
ani, se desfășoară în cadul Centrului „Ininitum”.

În decursul anilor, s-au marcat
rezultate și succese remarcabile.
La iecare concurs de recitatori
„Stihovizija” din Panciova, elevii
din Glogoni s-au situat pe locuri
de frunte, recitând poezii ale clasicilor români. S-au prezentat și la
manifestările locale din sat, ca recitatori și prezentatori ai programului în limba română. Instruiţi
de profesoara Rodica Marianu, au

mente de cultură și civilizate naţională".
Referitor la aceste cursuri, profesoara Rodica Marianu care lucrează cu elevii, a menţionat următoarele:
- Iniţial, aceste ateliere s-au realizat în cadrul Centrului Euroregional pentru Dezvoltarea
Societății în Mediile Multietnice
“In Medias Res” din Panciova,
președinte iind Valentin Mic, de
la care am avut sprijin pentru desfașurarea orelor.
După o perioadă, din anumite
motive, aceste cursuri au încetat de
a exista.. La iniţiativa tinerilor din
Glogoni și in colaborare cu S.C.A.
"Veselia" și Casa de Cultură "Mladost", s-a iniintat Asociaţia sub
denumrea Centrul Cultural "Ininitum", al cărui președinte sunt eu.
La acest Centru, cursanţii interesaţi au posibilitatea să frecventeze
cursurile de limba română.

Este vrednic de amintit faptul
că aceste cursuri sunt gratuite
pentru toţi cei interesaţi, iind inanţate din partea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni din România, dar Sectorul
pentru Sat și Dezvoltarea Rurală a
Orașului Panciova, a inanţat procurarea materialelor didactice
pentru desfășurarea orelor în modul cel mai efectiv.

Născut la 12 martie 1948, termină
Școala Generală din Seleuș, apoi
Liceul ,,Borislav Petrov Braca”
din Vârșeţ. După absolvirea Facultăţii de Filologie din Belgrad,
Catedra de Limba și Literatura
Română, devine profesor la Catedra de Limba și Literatura Română în cadrul liceului ,,Borislav Petrov Braca“ din Vârșeţ unde rămâne timp de 40 de ani, începând cu data de 15 septembrie
1971 (1971-2011). Membrii cercului literar școlar au hotărât, începând cu acest an, să-l transforme într-un cenaclu, hotărâre

„considerată beneică și ambiţioasă” (Popa 1997: 324) pentru
cultivarea limbii române cât și
pentru depistarea unor talente literare și îndrumarea acestora. Cenaclul, devine în 1974, „Tinerele
Condeie.
Aici, prin vocaţie, didactică și
eicienţă a pregătit generaţii de cetăţeni onești și iubitori de adevăr,
care apreciază munca și rosturile
ei ca valori supreme ale existenţei,
cenaclul „Tinerele Condeie” de la
Vârșeţ, condus de profesorul Ion
Berlovan, „se redeinește [...] ca
veritabilă «fabrică», «pepinieră de
poeţi»” (Agache 2010: 343). Ion
Berlovan a căutat să facă din elevi

oameni mai buni, mai înţelegători, mai deschiși la suferinţele celor din jur, umplându-le suletul
de iubire și bucurii. Devine inspector școlar pentru Limba și Literatura Română (1988-1990),
concomitent și profesor la liceu. A
participat activ la numeroase cursuri de perfecţionare profesională
pe teritoriul sârbesc și românesc
decenii la rând, întotdeauna iind
la curent cu noile metode de predare a materiei de limbă și literatură. Prin muncă asiduă, dragoste,
voinţă, precum și prin ideile sale
novatoare despre școală, a contribuit la ridicarea prestigiului dascălului și al școlii românești voivodinene.
Pentru ca elevii săi să aibe un
adecvat material didactic, a devenit scriitor de manuale necesare
pentru o mai bună derulare a
splendidelor ore de literatură:
Manual de Literatură , pentru clasa I de Liceu (în comun cu un colectiv de autori ); Manual de Literatură, pentru clasa a II-a de Li-

ceu (în comun un colectiv de autori); Manual de Literatură Română, pentru clasa a III-a de Liceu (Singur ); Manual de Literatură, pentru clasa a IV-a de Liceu
(în comun cu un colectiv de autori); Arta traducerii (volum tradus din limba sârbă împreună cu
prof. Teodor Todor).
La izvorul dorului

Profesorul Ion Berlovan, dezvoltând elevilor gustul pentru frumos și iniţiându-i în tainele creaţiei, participă, la început, la numeroase manifestări cultural-artistice sub formă de recitaluri, șezători literare, concursuri de reci-

tatori și de creaţii originale. Sacralitatea locurilor natale și loarea tinereţii sale creează o personalitate de rezonanţă a ordinii divine, împletită cu cea a tradiţiei și
obiceiurilor naţionale, devenind
redactor al emisiunii de muzică
populară autentică „La izvorul
dorului”, al Postului de Radio
„VAP”, mai mulţi ani la rând. Îndrăgind cântecul și dansul românesc, după trei decenii, a hotărât
ca jocul poeziei și jocul cuvintelor
să devină un joc al minţii, al spiritului, aceste manifestări transformându-le în Ansamblul Folcloric „Tinerele Condeie”, care dea lungul anilor, și-a promovat cu
brio realizările, atinse cu dăruire
și stăruinţă, regăsindu-și locul
potrivit talentului și străduinţălor. În calitate de coordonator artistic, Ansamblului Folcloric „Tinerele Condeie” din Vârșeţ (20002011), „de-a lungul anilor și-au
promovat realizările, obiective
atinse cu dăruire și stăruinţă în
conjunctura culturală a Banatului

Sârbesc”. Un ansamblu numeros
(100 de membri) și valoros, model emblematic și demn de urmat
de toate Societăţiile cultural-artistice din Banatul Sârbesc.
Creația elevilor

Profesorul Ion Berlovan, trăiește
printre noi prin faptele sale, descoperind în dânsul o personalitate
bine conturată în istoria învăţământului din Voivodina, iar numele său va dăinui peste vremuri.
Stăpân pe profesia sa, cu un talent
viguros, care nu se siește să airme că dreptatea este de partea celui care muncește, citește, pregătește iecare lecţie, faţă de care nu
își ascunde cuvintele de iubire,
respect și preţuire. Tot ce a făcut
în cei patruzeci de ani, este o lecţie
de viaţă și de istorie pentru tinerele generaţii de dascăli. Să enumerăm câteva din prestigioasele sale
activităţi. Din anul 1985 până în
1995 este coordonator artistic al
Trupei de teatru din cadrul Liceului, membru activ în conducerea
societăţii cultural-artistice „Luceafărul” din Vârșeţ (1971-2000),
o perioadă a fost președinte al
acestei Societăţi; redactor literar,
timp de 15 ani, al rubricii „Alfabet
literar” în cadrul revistei „Tribuna
tinereţii” (rubrică de promovare a
tinerilor poeţi); membru activ
(câteva decenii) în Comisia de Învăţământ a Provinciei Voivodina
(pentru redactarea Planurilor și
Programelor școlare); membru în
Redacţia Casei de Presă „Libertatea” din Panciova (în câteva sesiuni); de trei ori membru al Juriului în cadrul emulaţiei „Zilele
de Teatru al Românilor din Voivodina”; de mai multe ori membru
în diverse Comisii artistice la nivel de oraș, republică și internaţional; coordonatorul artistic a
mai multor zeci de Concursuri literare, șezători literare, spectacole
de teatru și spectacole folclorice;
coordonator literar al echipelor de
elevi participanţi la Olimpiadele
Internaţionale de limba și literature română în diverse localităţi pe
teritoriul românesc în perioada
anilor 1994-2011 (Bistriţa, Oradea, Botoșani, Iași, Călărași, Târgoviște, Brașov, București, Constanţa etc.). La olimpiadele internaţionale elevii liceului s-au bucurat de o atenţie deosebită și de
premii de excepţie.
(continuare în numărul următor)
dr Virginia Popovici

250 DE ANI DE LA COLONIZAREA TORACULUI

МАRCAREA MARELUI JUBILEU LA TORAC
continuă din pagina I

Îndeletnicirea de bază a torăcenilor
a rămas aceeași. Unul din motivele
care au contribuit cât de puțin ca
strămoșii torăcenilor să accepte să
vină pe acest meleag a fost și faptul
că autoritățile de atunci le-au promis aici pământ arabil. Cultivarea
pământului este nu doar o îndeletnicire ci și o tradiție care a prins rădăcini în glia torăceană. Totuși, pe
lângă aceasta, există și un număr
mare de intelectuali, unii rămași în
satul natal, alții plecați din diferite
motive pe toate meridianele lumii.
Mulți torăceni însă, și-au părăsit satul în căutarea unui trai mai bun,
astăzi iind domiciliați în alte orașe,
țări și chiar continente.
În urmă cu 90 de ani, câțiva tineri interesați de domeniul muzical, susținuți de intelectualii de
atunci ai satului, pun bazele unei
orchestre de coarde. La început
aceasta iind una modestă, dar
necesară la diferite evenimente și
petreceri pe plan local, iar cu timpul, orchestra "Lyra" alături de dirijorul Vichentie Petrovici Bocăluţ devine un simbol al Toracului.
Această orchestră a luat parte la

nunţi, botezuri, petreceri, sărbători, iind totodată și nelipsită de
la concerte, festivaluri și alte evenimente culturale.
Orchestra "Lyra" se identiică cu
activitatea marelui rapsod torăcean, al cărui nume îl poartă asociaţia culturală din Torac, însă orchestra continuă să activeze indiferent de toate vicisitudinile timpurilor chiar și după ce Bocăluţ a
plecat în eterninate. În fruntea orchestrei au mai fost Todor Petrovici, Marinela Jurca, Victor Giurgiu iar în momentul de faţă dirijor
este Todor Doru Ursu.

Această formaţie muzicală nu
este importantă pentru Torac
doar datorită activităţii în domeniul muzical - instrumental.
Membrii orchestrei au fost implicaţi în foarte multe activităţi din
viaţa satului. Primii fotbaliști torăceni au fost aceeași tineri iubitori de muzică care au îniinţat orchestra. Entuziasmul creativ și
jertirea timpului liber, implicare
în activităţi sociale și culturale
sunt doar câteva din acele caracteristici care s-au transmis din generaţie în generaţie în cadrul
acestei orchestra. "Liriștii" au fost
mereu prieteni nedespărţiţi la bine și la greu, s-au ajutat și susţinut
reciprot în tot ceea ce fac iar seara,
când terminau iecare cu obligaţiile sale și-au dat întâlnire la căminul cultural unde au cântat,
exersat și petrecut clipe plăcute.
De-a lungul anilor prin această
orchestră au trecut zeci de instrumentiști, preponderend iind violoniștii și interpreţii la alte instrumente de coarde, o caracteristică
care a scos în evidenţă această orchestră pe tot parcursul dăinuirii
sale. Importanţa acestei formaţii
iind incomensurabilă și din as-

pectul păstrării folclorului autentic nealterat. În sânul orchestrei
"Lyra" cântecele au fost transmise
din generaţie în generaţie până în
zilele noastre. Orchestra încă mai
păstrează cântece autentice vechi,
foarte rare, care reprezintă ce mai
mare comoară-culturală a toracului de azi.
Pe lângă toate acestea trebuie
evidenţiată tradiţia și promovarea muzicii în comunitate, orchestra punând în evidenţă talentul și munca multor tineri care
inspiraţi de "liriști" au luat vioara,
acordeonul, contrabasul, sau
ţambalul și au intrat în lumea
muzicii, primii pași iind călăuziţi
tocmai de acești oameni. Mulţi
dintre aceștia au intrat de-a dreptul în muzică evidenţiindu-se în
acest domeniu. Printre aceștia se
menţionează în mod aparte Lucian Ștefan Petrovici, Todor Petrovici iar din generaţia actuală
menţionăm doi profesori de muzică, implicaţi în activitatea muzical-culturală a românilor din
Voivodina, Todor Doru Ursu și
Filip Baloș.
Mircea Lelea
(Săptămânalul „Libertatea”)

Мултијезички додатак у недељнику / Supliment multilingv al săptămânalului

на румунском језику / în limba română
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Све тла тач ка
у којој се мла ди
сусре ћу
с пое зи јом
» страна IV

ОБЕЛЕЖЕНО 250 ГОДИНА ОД КОЛОНИЗАЦИЈЕ РУМУНА

ПРОСЛАВЉЕН ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ У МЕСТУ ТОРАК
Током септембра у месту Торак низом
манифестација прослављен је велики
јубилеј – 250 година од колонизације
Румуна; житељи румунских места
Сердина и Сакалаза доселили су се
овамо 1767. године. Истовремено је
обележено деведесет година од почетка рада реномираног оркестра народне музике „Lyra” и од оснивања првог
фудбалског клуба у селу.
Иако не постоји много докумената о
Торку из периода колонизације Румуна који су дошли из Трансилваније у
Банат, евидентно је да је Торак као
место постојао дуги низ година пре
колонизације. Прво документовано
сведочанство о постанку села датира
још из далеке 1332. године, када се
Торак спомиње на листама папске
десетине, које су сачуване у Архиву
католичке епархије у Чанаду. Према
њима, у Торку је већ 1337. године
основана парохија. Два села, Мали
Торак и Велики Торак, 1947. године
спајају се у једно село, које добија име
Бегејци, а од 1960. године оно припада општини Житиште.
У документима се говори о административном организовању, као и о
другим догађајима из тог доба. На
Мерсијевој мапи из 1723–1725. године видљиво је место Торак, прецизни-

је Toreick, али као ненасељено. У
сличним документима из 1761. године ово место се појављује као ненасељена територија.
Одредба Бечког двора
Закон који се фокусирао на колонизацију у Банату у периоду 1721–1737.
донет је у Бечу 25. фебруара 1763.
Спомињу се места колонизована Немцима – Сакалаз и Сату Мик. Закон
који је дефинисао начин имплемен-

ВЕЧЕ РОМАН СИ
Поводом обележавања значајног јубилеја уприличено је више спортских
и културних догађаја: фудбалске утакмице, манифестација „Тајне бакине
кухиње”, изложба под називом „Живот наших села” и вече романси, а
први дан прославе завршен је концертом бенда „Апсолутно романтично”.
У оквиру обележавања два и по века постојања Торка, делегације
општина Житиште, Сакалаз и Сердин посетиле су Центар за промовисање зелене енергије „Герос” – пројекат реализован из средстава ИПА
фондова прекограничне сарадње Србија–Румунија.
Oдржан je и округли сто на тему 250 година од досељавања, а у поподневним сатима откривена је спомен-плоча посвећена том значајном
датуму.
Јубилеј се завршио културно-уметничким програмом у којем су,
поред домаћина, учествовали и гости из Румуније.

тације закона из 1763. године донет
је 14. јула 1765. и у њему јасно пише
да сва насељена места у јужном делу
Мађарске из тог времена могу да онемогуће колонизације Немаца и, с тим
у вези, требало је преселити Немце у
друга места.
У исто време ни Румуни насељени
у Сакалаз, Сефдин и Сату Мик нису
се сложили са овим законом, тако да
су упутили много жалби представницима власти. Покушали су да нађу
неки компромис да би остали у својим кућама и у својим селима, где су
градили цркве. Њихови аргументи
нису наишли на разумевање власти,
тако да су они били приморани да
напусте своје куће и села и да се
настане близу Зрењанина. Власти тог
времена сложиле су се да откупе
цркву за нове колонисте и да колонисти граде цркве у местима где су се
населили. Хроничари су написали да
је колонизација Румуна у Сакалаз
почела 1767, што је година која је заувек, током генерација, остала време
колонизације.
Из бележака које је потписао Јон
Ћипу (текст објављен у децембру
1994. године у локалном листу у Торку) сазнајемо да је постојао план на

основу којег је требало да Румуни из
Сакалаза, Сефдина и Сату Мика насељавају три села из три жупаније.
Накнадно је одлучено да мештани
Сакалаза и Сефдина треба да буду
пресељени у Торак (да први населе
Тораку Маре – Велики Торак), а четрдесет породица из Сату Мика и Рекаша да буде пресељено у Клек. Из овог
документованог сведочанства сазнајемо да су су се неки колонисти настанили у Јанковом Мосту, Клеку и Ечки,
у близини Великог Бечкерека.
Торак данас
Након 180 година Тораку Мик и Тораку Маре (Мали и Велики Торак), који
се налазе један поред другог, спојени
су у једно место, које добија назив
Бегејци. Почетком 21. века мештани
села Бегејци одлучили су да врате стари топоним и да се место назива
Торак, a то је име које носи и данас.
Ова два места сарађују на културном,
духовном нивоу и раде на неколико
заједничких пројеката, који имају
посебан значај за оба локалитета.
Сарађују и са селима из Румуније,
као што је Сакалаз, и раде заједничке
пројекте који се баве промовисањем
културе и традиције обају места.
Поводом обележавања 250 година
од колонизације, у Сакалазу (Румунија) мештани су подигли споменик,
на истом месту одакле су кренули
мештани Торка далеке 1767. Такође,
поводом обележавања овог великог
јубилеја успостављена је сарадња
између Торка и Сефдина (Румунија),
где се још увек препричавају легенде
и приче из далеких времена, које се
преносе с колена на колено.
Данас је Торак модерно место с
потребном инфраструктуром која у
великој мери задовољава потребе становника. У месту постоје основна
школа, с наставом на румунском и на
српском језику, забавиште, пошта,
дом здравља, дом културе са импозантном двораном за представе и концерте, много продавница, као и спортски терени.
» Наставак на страни IV

Нова сазнања
о култури
Румуна
» страна IV

Животна страст –
уметност
» страна VII

Позоришни
аматеризам
Румуна
у Војводини
» страна VI
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НАСТАВА НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ У ГЛОГОЊУ

НОВА САЗНАЊА О КУЛТУРИ РУМУНА
У Културном центру „Младост” у Глогоњу ученици могу
да похађају наставу на румунском језику сваке недеље.
Наш саговорник на ту тему је
професор Родика Марјану.
Тренутно се настава на румунском језику одвија у Културном центру „Инфинитум” у
Дому културе „Младост” у
Глогоњу, а има двадесет полазника како румунске, тако и
других националности. Наиме, и деца српске и македонске националности посећују
часове румунског језика, на
којима стичу нова знања, што
је још један доказ да мештани живе у слози и међусобном
поштовању.
Заправо, реч је о почетном
курсу румунског језика, на
којем деца уче основне појмове о школи, породици, кући,
годишњим добима, називима
воћа и поврћа, бројевима,
како да се сналазе у одређеним ситуацијама, како да
напишу писмо, која су традиционална румунска јела, који
су обичаји Румуна, који хоби
имају, итд.
На часовима се користи и
модерна технологија, тако да
деца, уз помоћ документарних
филмова, уче о значајним
песницима из Румуније, као и
о обичајима и традицији културног наслеђа Румуна. Посе-

бан акценат је стављен на културу, књижевност и сликарство,
тако да деца уче о песницима
као што су Еминеску, Кожбук,
Креанга.
Настава на румунском језику почела је пре четири године у оквиру Регионалног центра за развој друштва у
мултиетничким срединама
„Ин медијас рес” у Панчеву, а
у последње две године одвија
се у оквиру Културног центра
„Инфинитум”.

Вредно је напоменути да су,
уз велику вољу и љубав према
румунском језику, ученици
остварили значајне резултате,
тако да ни успех није изостао.
На сваком такмичењу рецитатора „Стиховизија” у Панчеву ученици из Глогоња
добијају значајне награде.
Учествовали су и на приредбама у селу рецитујући песме

истакнутих румунских песника на румунском језику. Професорка Родика Марјану, која
ради с њима, преузела је традицију коринђања за Бадње
вече, која доноси радост и
незаборавне моменте у куће
Румуна из Глогоња. И ове
године деца с нестрпљењем
очекују овај догађај, за који се
спремају већ сада.
Крајем прошле године,
када су окончали наставу на
румунском језику, ученици су
извели позоришни комад
„Четврти краљ”, а ове године
су припремили сценски приказ „Црвенкапа”. До краја
новембра планирају да заврше двојезични документарни
филм о овом месту. Ђаци
виших разреда уче песме за
такмичење рецитатора на
регионалном нивоу, које ће
бити одржано у Панчеву.
Деца и млади из Глогоња
показали су велико интересовање за учење румунског језика и књижевности, тако да је
пре четири године потекла идеја да се у Глогоњу формира студио за учење румунског језика
са елементима националне
културе и цивилизације.
– У почетку се студио за учење румунског језика налазио у
Дому културе, а након тога
радио је у оквиру Еврорегионалног центра за развој друштва у мултиетничким среди-

нама „Ин медијас рес”, чији је
председник Валентин Мик, од
кога сам имала велику подршку за одржавање часова. На
иницијативу младих из Глогоња и у сарадњи с Културноуметничким друштвом „Веселија” и Домом културе
„Младост”, основали смо Културни центар „Инфинитум”,
чији сам председник. У оквиру тог центра полазници имају прилику да стекну знања из
румунског језика и књижевно-

сти, а предајем и немачки језик
– рекла је Родика Марјану.
Треба напоменути и да је
похађање наставе бесплатно
за све заинтересоване и да
финансијску подршку добијају од Одсека за дијаспору при
Министарству културе Румуније, као и од Града Панчева,
који је набавио дидактичка
средства.

ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИЈЕ РАДА ПРОФЕСОРА ЈОНА БЕРЛОВАНА

ВЕТЛА ТАЧКА У КОЈОЈ СЕ МЛАДИ
СУСРЕЋУ С ПОЕЗИЈОМ
Проф. Јон Берлован, родом из
Селеуша, дошао је у Вршац као
и сви велики ентузијасти да би
дао себе у неговању румунске
речи и да би се посветио раду с
младима. Дуги низ година
чинио је време проведено у
школи много лепшим за своје
ученике, јер су генерације професора Јона Берлована врсни
интелектуалци данашњице у
Војводини. Током четири деценије рада био је познат не само
у Војводини већ и ван граница
наше земље, јер је био оснивач
књижевног кружока где су стасали млади песници који су
неговали румунску књижевност.
Они који проучавају румунску
књижевност из Војводине сматрају да је књижевни кружок
„Млада пера” („Tinerele Condeie”) основа књижевности у Војводини. Један кружок – као
људски живот. Један кружок –
као читава каријера једног професора, Јона Берлована, посвећеног својим ученицима. Шта
то утиче на професора, нарочито матерњег и књижевног
језика, да посвети своју енергију и снагу својим ученицима,
дан за даном, недељу за недељом, годину за годином...
Радио је од почетка са сваком генерацијом, дарујући себе
и сва своја знања, водио своје
ученике, младе људе између
адолесценције и пунолетства,
лавиринтом васпитања с љубављу према књижевности. Таква
енергија може да извире само
из љубави према раду и према
ученицима и та љубав је водила и осветљавала пут читавим
генерацијама ученика.
Млади таленти
Јон Берлован рођен је 12. марта 1948. године у Селеушу, где
је завршио основну школу, а
после тога Гимназију „Борислав Петров Браца” у Вршцу.
Након дипломирања на Филолошком факултету у Београду,
на катедри за романистику,
постаје професор румунског
језика и књижевности у поменутој вршачкој гимназији, где
остаје четрдесет година (1971–
2011). Чланови школске књи-

жевне секције основали су
књижевни кружок у оквиру
кога би се неговали румунски
језик и књижевност и остваривали млади књижевни таленти: 1974. године кружок „Млада пера” почиње да ради.
Кружок „Млада пера” из
Вршца под руководством професора Јона Берлована „дефинише се као фабрика талената,
у правом смислу те речи” (Агаке, 2010: 343). Јон Берлован је
учинио да његови ученици
постану добри људи, отворени
према догађајима из околине, а
да њихова душа буде пуна љуба-

јал, почео је да пише уџбенике
за књижевност: „Књижевни
приручник за први разред гимназије” (група аутора); „Књижевни приручник за други разред гимназије” (група аутора);
„Приручник за румунску књижевност за трећи разред гимназије”; „Књижевни приручник за
четврти разред гимназије” (група аутора); „Уметност превођења” (том преведен са српског
језика заједно с професором
Теодором Тодором).
Професор Јон Берлован развио је код својих ученика љубав
према лепоти, уводећи их у тај-

ви и среће. У периоду 1988–
1990. професор постаје школски инспектор за румунски
језик и књижевност. Учествовао
је на бројним семинарима професионалног усавршавања, како у Србији, тако и у Румунији,
па је увек био у току с новим
методама предавања румунског
језика и књижевности. Захваљујући свом несебичном раду,
љубави, вољи, као и иновативним идејама о школи, допринео је порасту угледа звања професора.
Да би његови ученици имали
адекватан дидактички матери-

не стваралаштва, па је на
почетку учествовао на разним
културно-уметничким манифестацијама у рецитовању,
књижевним вечерима, конкурсима рецитатора и књижевним
конкурсима. Његова активност
се ту не зауставља, па као љубитељ националне традиције
Румуна постаје уредник емисије за аутентичну народну
музику („На извору чежње”)
радија ВАП и то траје дуги низ
година. Након три деценије
рада решио је да споји љубав
према музици и љубав према
књижевности тако што је осно-

вао фолклорни ансамбл „Млада пера”, који је током година
промовисао фолклор и музику
у раду с његовим ученицима.
Био је уметнички координатор
фолклорног ансамбла „Млада
пера” из Вршца (2000/2011),
који је „током година постао
изузетан ансамбл са 100 чланова, прави уметнички пример
који би требало да следе сва
културно-уметничка друштва
из Баната”.
Све што је урадио током
четрдесет година, права је лекција живота и историје за младе генерације.
Стваралаштво ученика
Навешћемо још неколико значајних активности које је иницирао. У периоду 1985–1995.
постаје: уметнички координатор
позоришне трупе у оквиру Гимназије, активни члан Културноуметничког друштва „Luceafarul” из Вршца (1971–2000), као
и председник тог друштва; књижевни уредник (петнаест година) рубрике „Књижевна азбука”
(у којој су промовисани млади
песници) у оквиру часописа „Tribuna Tineretului”; активни члан
просветне комисије Војводине
за уређивање школских планова и програма; члан редакције
Новинско-издавачке
куће
„Либертатеа” из Панчева; члан
жирија „Позоришних дана
Румуна из Војводине”; члан
разних уметничких комисија на
нивоу града, републике и шире;
уметнички координатор књижевних конкурса, књижевних
кружока, позоришних представа и фолклорних наступа; књижевни координатор ученика
који су учествовали на међународним олимпијадама за румунски језик и књижевност из
разних места у Румунији 1994–
2011. године (Бистрица, Орадеа,
Ботошањ, Јаши, Калараши,
Трговиште, Брашов, Букурешт,
Констанца итд.). На међународним олимпијадама ученици
Гимназије „Борис Петров Браца” уживали су у посебној
пажњи и изванредним признањима.

(наставак у следећем броју)
Др Вирђинија Поповић

ОБЕЛЕЖЕНО 250 ГОДИНА ОД КОЛОНИЗАЦИЈЕ РУМУНА

ПРОСЛАВЉЕН ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ У МЕСТУ ТОРАК
» Наставак са стране III
Основна делатност мештана је
остала пољопривреда. Торак
може да буде поносан и на
велики број интелектуалаца
који су остали у селу, а неки од
њих, из различитих разлога,
живе у другим земљама, али се
увек с радошћу враћају у своје
родно место.
Пре деведесет година неколико младих ентузијаста који су
се бавили музиком, уз велику
подршку тадашњих интелектуалаца из Торка, основало је виолински оркестар. У почетку је
тај оркестар био веома скроман,
али потребан у културном развоју места, јер је свирао поводом догађаја и весеља у селу.
Када је на чело оркестра
дошао диригент Викентије
Петровић Бокалуц, који је
постао симбол Торка, оркестар
је добио прави смисао: свирао
је на свадбама, крштењима и
славама, као и на разним концертима, фестивалима и културним догађајима. Оркестар
„Lyra” се идентификује с
Викентијем Петровићем Бокалуцом, који је био изузетан
музичар и чије име носи кул-

турна асоцијација из места.
Упркос тешким временима
оркестар је опстао и након
његове смрти. На чело оркестра долазе Тодор Петровић,
потом Маринела Журка и Виктор Ђурђу, а тренутно је диригент Тодор Дору Урсу.
Оркестар „Лyра” је од великог значаја за Торак, не само
што се музике тиче. Чланови
оркестра били су присутни у
свим културним активностима
у селу. Пуни ентузијазма, уче-

ствовали су на свим фестивалима румунске музике и фолклора, при чему се љубав према музици преносила с колена
на колено. Свакако, чланови
оркестра нису се бавили само
музиком, али су током вечери,
након напорног дана у пољу,
долазили у дом културе и
вежбали све оне песме с којима су се представљали не само
у Војводини већ и у Румунији.
Током година оркестру су се
придружили млади таленти, у

великом броју виолинисти, као
и други инструменталисти, па
је он добио на квалитету.
Важно је споменути да је главна црта оркестра „Lyra” очување аутентичног фолклора, да
су песме које он изводи пренете с колена на колено и да још
увек негује аутентичне, старе,
чак веома старе песме, чија
лепота никад не изумире.
Мирчеа Лелеа (објављено
у недељнику „Либертатеа”)
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АЛЕКСАНДРА РАНКОВИЋ, ВОКАЛНИ СОЛИСТА

МОНОГРАФИЈА РУМУНА ИЗ НОВОГ СЕЛА

ЖИВОТНА СТРАСТ – УМЕТНОСТ

ВИОЛИНИСТИ И МУЗИЧАРИ

Искрен сценски
наступ и диван глас
Завршила мастер
академске
студије, област
нутриционизам
У наци оналној заједни ци
Румуна Александра Ранковић
је изузетно позната и цењена
као вокални солиста, уметница свестраног дара, ненаметљива и отмена. Њен таленат
за музику откривен је веома
рано, још у основној школи у
Николин ци ма: дошао је до
изражаја већ на првом наступу на сцени Дома кул ту ре,
када је имала седам година.
Након тога је учествовала на
скоро свим културним догађајима у селу.
Да би се усавршавала у овој
области, уписала је нижу
музичку школу „Јосиф Маринковић” у Вршцу – инструментални одсек и певање. Учествовала је затим на Фестивалу
дечје музике националне заједнице Румуна као вокални солиста, а и као члан дечјег оркестра „Ghiocelul” из Николинаца. Од 2005. године редовно
наступа на Фестивалу румунске музике и фолклора, који се
одржава сваке године, као и на
Фестивалу романси.
Александра сматра да је
публика та која даје своје
мишљење о томе да ли је неко
успешан уметник или не; ако
вас она не воли, не можете
рећи да сте успешни. Није
наодмет рећи да је Александра
наступила и с професионалним оркестром „Банатул” из
Темишвара, а сваки пут и на
Фестивалу румунских песама
и фолклора. Током 2012. године снимила је и CD с традиционалним румунским песмама,
уз пратњу истоименог оркестра.
Она је, иначе, похађала
Школу народне уметности у
Темишвару, која је установа од
посебног значаја с традицијом
од преко педесет година у
области уметничке обуке и специјализације вокалних солиста, цертификована за афирмацију уметничких талената,
где предају врхунски стручњаци и истакнути професори из
ове области културног живота
Темишвара.
Љубав према професији
Постоје ретки случајеви када
млади тачно знају који је
њихов будући позив, коју школу или факултет треба уписати
и чиме ће се бавити целог
живота. Међутим, Александра
никада није сумњала у своје
способности и тачно је знала

да ће уписати фармацију, коју
је одувек волела.
Након сред ње хемиј ске
шко ле у Вршцу упи са ла је
сту ди је на Уни вер зи те ту
медицине и фармације „Victor Babes” у Теми шва ру, а
затим је завр ши ла мастер
ака дем ске сту ди је, област
нутриционизам. Један од разлога за избор ове професије
био је жеља да помаже људима дајући им драгоцене саве-

те о здравој исхрани и, неретко, о превенцији разних болести. Логично питање је било
како се пре пли ћу музич ка
уметност и наука. Која област
преовладава?
Она каже да приоритет увек
даје болесним људима – како
да лече тело и душу. Већ
годи на ма у ино стран ству се
практикују музичке терапије
код пацијената, тако да је на
неки начин и музи ка лек.
Правилна исхрана је гаранција за дуг и здрав живот. Због
тога за себе каже да је фар-

мацеут – како на сцени, тако
и на радном месту.
Центар за народну уметност
Као дете је наступала у пратњи
различитих оркестара и у бројним културно-уметничким
друштвима, тако да је понекад
имала осећај неприпадности.
Где год се појавила, била је
топло примљена и њен наступ
никога није остављао равнодушним. Али када је представља-

ла родно место, онако приватно, а да ниједна установа не
стоји иза ње, није се осећала
пријатно.
Александра каже да је имала срећу да научи толико тога
од правих стручњака и еминентних уметника у правом
смислу те речи. Жели да им
захвали на њиховом труду и
мудрости. У једном тренутку
осећала је потребу да и она
нешто уради и да пружи новим
генерацијама „бар четвртину
онога што је добила”, љубав
према лепоти и традицији. То

осећа као моралну обавезу према свом родном месту.
Тако је кренула идеја о оснивању Центра за народну уметност, који је настао у јесен
2015. године у Николинцима с
циљем промовисања и очувања народне уметности, која
подразумева све оно што је
створио народ и што нема примесе савремене уметности:
музика, игра, занатство, сликарство..., уметничка дела чији
је аутор анониман или самоук.
Идеја је потекла од њене жеље
да Николинцима врати достојанство што се културне традиције тиче. Пре више година
постојао је диван дом културе с
великом двораном за представе
коју би пожелели и становници
много већих места. Ту се одвијао рад бројних секција, као што
су оркестар, група певача и
вокални и инструментални
солисти, фолклорни ансамбл и
аматерско позориште. Ретко се
дешавало да мештани не учествују у културним дешавањима
румунске националне заједнице, а освајали су многобројне
награде и признања. Нажалост,
све активности су стале.
Када је питају која је мисија
Центра за народну уметност,
Александра каже да је била
пријатно изненађена бројем
деце заинтересоване за рад.
Додаје да су убрзо након оснивања Центра покренуте две
секције: за традиционалну
румунску музику, коју она
води, и за румунске народне
игре, je zадужњн Стива Миуца.
Већина од око педесеторо
деце од четири до петнаест
година активна је у обе секције. Пробе се тренутно одвијају
у просторијама локалне заједнице и у некадашњој дворани
Дома културе, током викенда.
Њихова активност није остала
непримећена. Организоване су
две представе: једна за Божић,
а друга за сеоску славу; као
гости били су у Торку поводом
зимских празника и први пут
су се појавили на Фестивалу
дечје музике у Куштиљу.
Проблеми, треба их решити
Подвлачи да не претерује ако
каже да је поносна на свако дете
у Центру за народну уметност
и да сваки њихов успех доживљава као свој. Радује је то што
се од почетка рада до сада прилично напредовало. Посебно
због тога што се сви међусобно
разумеју, поштују и воле, а све
што се ради, чини се с љубављу.
Али у овом тренутку Центру за
народну уметност суочава се с
много проблема; Александра
мисли да ниједно румунско
културно друштво нема више
проблема и потешкоћа.
Зграда Дома културе је у
лошем стању, па тамо не може
да се одвија ниједна активност,
не само деце него ни одраслих.
Потребно је уложити много
труда и новца да се врати оно
што је некада било: културне
активности достојне Николинаца, с богатом културном
баштином. Зграда Дома културе била је изграђена од добровољних прилога мештана.
Такође, удружење послује без
динара на банковном рачуну.
Дакле, не постоје адекватан
простор, опрема, техничка и
финансијска подршка.
Али, подвлачи Александра,
чланови екипе имају нешто
што многи желе и не могу да
купе: безусловну љубав према
дивној деци која им даје снаге
да истрају. Такође, њихова
љубав брише сву тугу када она
пожели да одустане од борбе.
Када причају с њом једноставним и искреним језиком, када
јој кажу да им се свиђа оно што
раде и да су јој захвални на труду и на свему ономе што ради
за њих – Александра схвата
колико је срећна.

Виолинисти који својим вештинама чувају фолклор једног
народа или места одувек су
били популарни и остају у
сећању својих савременика као
музичари захваљујући којима
је сачувано, чак и до данас,
богатство народног стваралаштва. Они су ти који су чаробним звуком виолине обрадовали мештане својом изведбом и
улепшали им живот.

је 1908. године у сељачкој
породици. После основне школе у Банатском Новом Селу
уписао је музичку школу у
Панчеву, а по завршетку је
основао народни оркестар с
којим је свирао у познатим
ресторанима у бившој Југославији (у Скопљу, Сплиту,
Дубровнику...). Био је велики
извођач румунског народног и
класичног звука и волео је

Музика учествује у весељима,
радостима и значајним датумима мештана, од рођења до
смрти. Као представници
Новог Села, извођачи аутентичне музике свирали су на
свадбама,
крштењима
и
разним весељима, у кафанама
и на сцени Дома културе у родном месту, али и у другим крајевима. Захваљујући њима, у
селу се развијало народно стваралаштво због тога што су
неретко писали народне песме
инспирисане разноликим догађајима и животом на селу, а те
нумере изводио је оркестар.
С временом су заборављена
имена неких музичара, о којима данас не знамо ништа, али
на основу казивања старијих
људи из села, покушаћемо да

музику Штрауса, Моцарта и
Паганинија, као и румунске
романсе и баладе. Разболео се
и умро када је имао 37 година.
Познати виолиниста био је и
Јошкица, али немамо податке
о њему. Свирао је на сеоским
свечаностима до Другог светског рата. Остале су песме у
његовом извођењу као што су
„Јошкичина дојна” и друге.
Последњи из плејаде виолиниста био је Флоареа Бану Флорија (1900–1969). Свирао је на
многим свадбама, сеоским
манифестацијама, али и по
кафанама, а као корепетитор у
фолклорној секцији био је
активан у реализовању сеоских
догађаја у Дому културе.
Учитељ Викентије Корнеа
(1941/1942) основао је гудачки

напишемо нешто о овим извођачима и да оставимо као аманет будућим генерацијама имена оних који су поставили темељ
музичког стваралаштва у Банатском Новом Селу. Навешћемо и
оне који данас иду њиховим стопама и чувају културну музичку
баштину тог места.
Први из плејаде виолиниста
који су оставили дубок траг у
музичком животу села, о коме
сазнајемо из прича старијих
људи из овог места, јесте Јоса,
који је рођен средином 19.
века, а умро је 1920. Изводио
је баладе и разне друге нумере. Његова фотографија се
налази на разгледници из
1900. године на чијој полеђини је исписано „Коло – румунска игра” на три језика.
Други виолиниста познат по
извођењу румунске народне
музике карактеристичне за
село био је Ника Малица Гиптер (1871–1931). До данас су
сачуване две песме: „Арделеана” и „Аxион”.
Трећи виолиниста био је
Јошка Новак Пелегу (1890–
1957), који је учио занат код
чувеног виолинисте Јона Дураина из Владимировца.
Трајан Богдан био је познат
у селу као Нинин Трајан. Рођен

оркестар. Након неколико
месеци оркестар је свирао на
сеоским весељима и свадбама.
Учио је од познатог виолинисте
Илије Риста Гимиђа из Уздина.
Народни оркестар је деловао
око десет година. У њему су свирали: Александар Штефан
Буца, Виорел Болеанцу Пајма
и Лази Фиштеа Бонкош.
Касније су Новосељани прешли на хармонику. Сима Камбец (1914–1989) почео је да
свира тамбуру, а затим хармонику. Као хармоникаш 1951.
године имао је прилику да свира у директном преносу на
Радио Новом Саду и Радио
Темишвару. Свирао је с познатим виолинистима – Јоном
Дураином, Викентијем Петровићем Бокалуцом, Трајаном
Богданом Нинијем и с другим
музичарима из Румуније и с
наших простора. Био је познат
по представљању румунске
аутентичне музике, као и
румунског фолклора. Као извођач, свирао је и у многобројним банатским местима.
(Из „Монографије Румуна
из Новог Села”, аутори
Валентин Мик и Илије Баба,
до 2000. године)

(Наставак у следећем броју)
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ЈЕЗИЦИ И КУЛТУРЕ У ВРЕМЕНУ И ПРОСТОРУ

ПОЗОРИШНИ АМАТЕРИЗАМ РУМУНА У ВОЈВОДИНИ
Румунско народно позориште
из Вршца, које је морално и
материјално подржало такмичења позоришта, престало је да
функционише 1956. године, а
аматерска активност је паузирала преко десет година, до
седме деценије прошлог века,
када су представници културног друштва из Алибунара иницирали покретање драмских
секција. Захваљујући Културно-образовном друштву из Алибунара, такмичење драмских
секција Јужнобанатске регије
1973. године постало је веома
значајан такмичарски догађај
на којем учествују глумци аматери из свих румунских села у
Војводини.
Ова манифестација убрзо је
добила назив „Позоришни дани
Румуна у АП Војводини”. Савез
аматерских позоришта у Војводини је сваке године обезбедио
је финансијска средства за одржавање овог фестивала, али и
за развој позоришне аматерске
активности Румуна у Војводини. „Позоришни дани Румуна”
су наредних година добили такмичарски карактер, а награде
су добијали најбољи глумци и
најбоље интерпретирани позоришни комади. Игране су представе по делима Ј. С. Поповића, Бранислава Нушића,
румунских класика, највише
дела Јона Луке Карађалеа, али
и оригинална дела аматерских
аутора из румунских села.
Следећих година се бирао
бољи репертоар, а акценат је
стављен на саму интерпретацију, захваљујући бољој сарадњи
с професионалним режисерима. Драмске секције румунских села која нису учествовала у такмичењу биле су
охрабрене да пријаве своје
представе, а нека села су пријавила и по две представе
одједном. Већина одиграних
комада достигла је завидан
уметнички ниво, што охрабрује организовање „Позоришних
дана Румуна” и будућих година, када су представе достигле
висок глумачки ниво, а фестивал постао један од најпозна-

ди су првенствено имали
локалну тематику, фрагменте
из сеоског живота, с намером
да подстакну интересовање
публике и због тога су сале увек
биле пребукиране. Такође, културно-уметничка
друштва
покренула су сарадњу с професионалним сценографима, а
румунски медији су извештавали о свим дешавањима током
фестивала и хвалили глумце
који су показали таленат, нарочито оне који су успели да изузетно интерпретирају текст.
Банатски румунски дијалекат којим су се служили сви
глумци створио је потешкоће у
изговору и то је разлог што су
се правилним изговором текстова морали бавити просветни радници и режисери из
Румуније. Поједини ансамбли
су функционисали као полупрофесионални, а позоришни

тијих и најпосећенијих фестивала код Румуна у Војводини.
Сарадња с професионалним
режисерима из Румуније знатно је повећала уметнички ниво
представа, а велики број аматерских глумаца је каснијих
година одлучио да се професионално бави глумом.
Убрзо се апеловало на коришћење других позоришних елемената, невиђених до тада на
румунским аматерским сценама: на интеркалацију музичких
фраза у моментима драматичних тензија. Приказани кома-

комади донели су нов драматуршки израз у Војводини.
Покрет, гестикулација, мимика и музика сада су представљали суштину режисерске
концепције. Уметнички квалитет одиграних представа у
неким случајевима био је
изједначен с професионалним
ансамблима, захваљујући школовању режисера и професионалних глумаца у Букурешту.
Приврженост сцени и познавање могућности које им она
може пружати, као и сама
интерпретација текстова, дове-

ли су аматерске глумце у Војводини у положај да могу бирати и најтеже улоге.
Часопис „Сцена”
За фестивал „Позоришни дани
Румуна” значајан моменат је и
оснивање часописа „Сцена”
1976. године. Он излази и
данас, а његова улога је информативно-критичког карактера.
Ту се налазе чланци о позоришним делима која су на репертоару у оквиру фестивала, као
и текстови режисера, сценографа и свих заинтересованих за
развој драмске уметности код
Румуна у Војводини. Тако је
публика имала потпунији увид
у репертоар, у сама драмска
дела, у живот и дело писаца,
редитеља и у све остало у вези
с настајањем представе као
уметничког чина.
У часопису се могу пронаћи
и интервјуи са аматерским
глумцима, као и текстови о
њима. На почетку је часопис
излазио само током „Позоришних дана...”, а уређивали су га
румунски новинари из Војводине. Испрва је годишње било
објављивано чак шест бројева,
а касније, због недостатка
финансијских средстава, један
број или ниједан. Часопис
„Сцена” је једно време излазио
као додатак недељнику „Либертатеа”, а данас га објављује
Савез аматерских позоришта
Румуна из Војводине.
Професионална сцена на
румунском
Деведесетих година прошлог
века неколико позоришних

ансамбала из румунских села
добило је назив професионалне сцене, звање која привлачи
и већа новчана средства, али и
већу одговорност. За добијање
овог звања позоришни ансамбл
је морао показати врхунске
интерпретативне квалитете
који превазилазе аматеризам,
јер ако се не потруде, следеће
године лако могу изгубити ово
звање.
Услов је био и већи број
гостовања или реприза које су
позоришни ансамбли морали
да испуне. Број реприза се
рачунао по месту или награди
коју су добили за текућу годину на фестивалу „Позоришни
дани Румуна”. Разлог успостављања овог правилника је
могућност да најбоље представе види што већи број људи у
селима с румунским становништвом, али и да позоришна
активност не изгуби свој континуитет.
У току 44 едиције „Позоришних дана Румуна у Војводини”, колико их се нанизало до
2016, организовани су и округли столови и конференције на
тему позоришног аматеризма
код Румуна у Војводини, како
би ова манифестација била
посматрана као институција
која показује праву слику културе једног народа, од које
публика има шта да научи и да
види. На тим округлим столовима разматрала се идеја о
оснивању професионалне сцене на румунском језику при
вршачком театру „Стерија”,
што се и догодило 2003. Иако
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је Професионално румунско
позориште у Војводини било
основано још далеке 1949, оно
је функционисало само седам
година и било је познато као
најмлађе позориште у Федеративној Народној Републици
Југославији.
Професионална сцена на
румунском језику данас носи
име румунског песника и преводиоца Петруа Крдуа и има
другачију визију и концепцију
у односу на прошли век. Сцена
се поноси и чињеницом да је
први пут на нашим просторима игран Стерија на румунском
језику. Реч је о комаду „Преварени”, који се састоји од две
једночинке, у адаптацији и
режији Анђелке Николић из
Београда. Драматизација поезије Васка Попе, под називом
„Пупољци”, била је један од
пројеката, као и дело румунског мислиоца Мирче Елијадеа
„Код циганки”, у режији Зорана Цветковића. Потом су следили „Извештај о мојој смрти”
Габријела Кифуа, „Фуксијада”
Деметруа Дем. Деметрескуа
Брзауа (Урмуза), „Друга математика” Никите Станескуа,
„Замак слепих” Наума Ђелуа,
позоришни спектакл „Електра”
Данила Киша итд.
Писани медији у Вршцу,
Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Букурешту, Клужу, Прагу, Крајову и Панчеву извештавају о професионалној сцени
на румунском, као о позоришту
у коме свако може да нађе
нешто за себе и да то никада
не заборави. Врхунска редитељска и глумачка остварења
наишла су на добар пријем,
како код критике, тако и код
љубитеља позоришне уметности. Председник Уметничког
савета Петру Крду залагао се
за концепт овог ансамбла, субвенционисаног од Секретаријата за културу Војводине, који
нема стално запослене, већ се
формира од једне до друге
представе, повезујући најбоље
и модерно код Румуна и Срба.
„У шароликости појава од
театра апсурда и парадокса до
постмодерне и театра за једног
гледаоца, истраживања појаве
каква је гледалац као жанр, ово

позориште наговештава да је
сазвежђе новог позоришног
живота надохват руке и да је
време класичног и анахроног
позоришта далеко иза нас.”
(Небојша Ђорђевић, „Замак
слепих” или лирика као драмски жанр, Кул-тим, онлајн
публикација Књижевног клуба
„Бранко Миљковић” из Књажевца, 21. март 2009. године.)
Одлука да румунски ансамбл
понесе Крдуово име образложена је речима да је он дао
Професионалном позоришту
на румунском у Војводини препознатљив печат и идентитет.
Уметничка концепција за коју
је пледирао сврстала је ово
позориште у ред врхунских
авангардних театара ове земље
и шире. Професионалност,
озбиљност, љубав и посвећеност којима је Петру Крду приступао сваком пројекту, имали
су за исход театарска остварења која су наишла на изузетан
пријем критике и публике.
Закључци
Један од највиших облика
бављења културним активностима Румуна јесте позориште.
Овај вид уметности код банатских сељака датира још из друге половине 19. века. Тада су
се позоришни комади припремали повремено, а изводили
најчешће приликом црквених
слава, на пример за сеоске славе, Ускрс или Божић. Након
Другог светског рата позоришна активност је интензивирана. Превазиђене су многе слабости из предратног периода,
а понајвише одабир репертоара. Године 1956. престале су да
се организују позоришне манифестације и такмичења, а као
последица тога позоришне секције у селима гасиле су се једна за другом. Тек од 1973.
године, када су у Алибунару
основани „Позоришни дани
Румуна из Војводине”, па све
до данашњег дана, ова манифестација остаје најзначајнији
начин промовисања сценског
умећа Румуна у Војводини. С
временом се сценска игра усавршила скоро до степена професионализма. То потврђују
висока места освојена на овој
манифестацији, али и дуготрајност, непрекидна активност од
преко четрдесет година.
Поред глумаца аматера из
румунских села најзаслужнији за дуготрајну активност јесу
режисери аматери, а касније
режисери професионалци,
који су поставили квалитетне
представе. Због својих заслуга позоришне секције на
румунском језику, домови
културе из румунских села
добили су статус полупрофесионалних сцена. Румунски
позоришни аматеризам је
један од начина чувања културног идентитета Румуна у
Војводини и један вид неговања румунског књижевног језика. Последњих година Румуни се залажу за то да уз
минимум финансијских средстава организују фестивал
„Румунски дани Румуна у АП
Војводини”.
Поред других потешкоћа с
којим се суочавају, велики проблем који је настао у последњој деценији је мања заинтересованост код младих за
глуму, што се одражава на број
позоришних спектакала приказаних на овом фестивалу.
др Вирђинија Поповић

Пројекат суфинансиран из
буџета Републике Србије –
Министарства културе и
информисања.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно
не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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A LEXA NDRA RA NCOVICI SOLISTĂ VOCALĂ

MONOGRA FIA ROMÂ NILOR DIN SATU NOU

ARTA - PASIUNEA VIETII EI

LĂUTARII ŞI MUZICANŢII

Prezentare artistică la
cea mai înaltă cotă
Studii postuniveristare
Master în nutriție
clinică și comunitară
În minoritatea noastră, Alexandra
este cunoscută ca o solistă vocală
apreciată la cea mai înaltă cotă artistică. Talentul său a fost descoperit foarte de timpuri, încă de la
școala elementară din Nicolinț.
Și-a încercat talentul încă de la
prima sa apariţie pe scenă ca solistă vocală, la vârsta de 7 ani, la serbarea de sfârșit de an școlar. După
acceia a participat la aproape toate
manifestările culturale organizate
de săteni.
Pentru a se perfecţiona în acest
domeniu, s-a înscris la Școala inferioară de muzică „Josif Marinković” din Vârșeț, instrument
acordeon și canto clasic. A participat la câteva ediții ale Festivalului
de muzică al copiilor și a fost
membră a orchestrei de copii
„Ghiocelul” ca solistă vocală. Din
anul 2005 se prezintă cu regularitate la Marele festival de folclor și
muzică românească și la Festivalul
de romanțe. Perfecționarea a început de la prima apariție pe scenă și
continuă până în ziua de azi.
Alexandra airmă că iecare artist simte că are succes în muzică
atunci când este apreciat de public. El este în același timp și juriul suprem.Dacă nu ești pe placul publicului, nu poți spune că ai
succes. Un astfel de moment a
avut și atunci când a evoluat împreună cu orchestra profesionistă
„Banatul” din Timișoara pe scena
Marelui festival la Torac, în anul
2012. Tot atunci i-a apărut și CDul cu melodii tradiționale
românești, înregistrate împreună
cu aceeiași orchestră.
Nu este de prisos să amintim
și faptul că Alexandra a frecventat și cursurile Școlii populară de
artă din Timișoara, o instituţie
publică cu o tradiţie de peste 50
de ani în domeniul pregătirii și
specializării artistice, pentru
afirmarea talentelor artistice asigurând o pregătire temeinică
prin prestaţiile unor profesori cu
notorietate și experienţă în domeniul artistic, adevărate personalităţi ale vieţii culturale din Timișoara.
Dragostea faţă de profesie

Nu sunt rare cazurile în care tinerii își pun întrebarea care să le ie
chemarea de viitor. Ce școală sau
facultate să înscrie? Care să le ie
chemarea de viitot care să le rotunjească viaţa. În schimb, pentru
Alexandra nu a stat nicioată în
dubiu. Cu o sinceritate ieșită din
comum airmă că i-a plăcut farmacia dintotdeauna. Ge aceia a

înscris Școala medie de chimie și
medicină Vârșeț iar apoi și studiile universitare și studiile postuniveristare la Universitatea de medicină și farmacie Timișoara
„Victor Babeș” Timișoara, Master
în nutriție clinică și comunitară.
Unul din motivele de a alege
farmacia a fost și acela de a ajuta
oamenii dându-le sfaturi preţioase cum să se hrănească sănătos
dar și să le aline suferința. Este o
ire empatică și nu rareori este

pregătiă să dea sfaturi utilet oamenilor pentru prevenirea bolilor.
În cazul Alexandrei, Într-un
mod deosebit, arta muzicală și știinţa, se întrepătrund într-un mod
fericit. Care domeniu predomină?
La rândul său, Alexandra afirmă că prioritatea se dă în funcție
de ce este bolnav – corpul sau
sufletul. De ani buni, în străinătate se practică terapia cu muzică la pacienți, așa că într-un fel
și muzica este medicament. Iar
alimentația corectă ne asigură o
viață lungă și sănătoasă. Deci, ea
este tot farmacistă - și pe scenă
și la locul de muncă.
Centrul Artei Populare

Copilă fiind, a evoluat pe diferite
scene și cu diferite societăți cul-

turale, s-a simțit uneori solista
nimănui. Oriunde a activat, a
fost primită cu brațele larg deschise și cu multă iubire. Dar
atunci când te duci undeva și
reprezinți Nicolințul mai mult
privat și nu stă o asociație sau o
instituție în spatele tău, câteodată nu ești prea luat în seamă.
În aceeași ordine de idei, Alexandra menţionează că a avut mare noroc să ie instruită cu atâta
pasiune de mulți oameni experți

în adevăratul sens al acestui cuvânt și dorește pe această cale să
le mulțumească pentru efortul lor
și pentru toată înțelepciunea oferită. A simțit că a ajuns momentul
ca și ea, la rândul său, să transmită mai departe altor generații,
măcar un sfert din ceea ce a primit dânsa, în special dragostea
pentru frumos și tradițional. Simte aceasta ca o datorie morală față
de satul său natal.
De aci a pornit ideea de a înfiinţa Centrul Artei Populare
care s-a înființat în toamna
anului 2015 la Nicolinț, cu scopul de a promova, păstra și
transmite tinerelor generații iubirea față de arta populară de
pe tărâmurile Banatului istoric

și a tuturor naționalităților care
conviețuiesc aici. Arta populară
la tot ceea ce a creat un popor și
nu a fost inclus în arta modernă
sau clasică: muzică, dans,
meșteșug, pictură etc. lucrările
de artă ale căror autor este în
mare parte anonim sau autodidact.
Ideea a pornit de la dorinţa
Alexandrei ca satul ei natal,
Nicolinț, să ajungă din nou acolo
unde a fost cândva pe plan cultural. Cu destui ani în urmă au avut
un Cămin frumos cu o sală pe care și-ar i dorit-o localități cu
mult mai mulți locuitori decât cei
pe care îi are Nicolințul. Aci au
activat secții numeroase: orchestră cu soliști vocali și
instrumentiști, echipa de dansuri
populare, trupă de teatru. Rar s-a
întâmplat ca nicolincenii să nu
participe la vreun eveniment sau
manifestare organizată de comunitatea românească și să nu ie
laureați. Dar din păcate, toate sau stins și în prezent, clădirea Căminului cultural este și el
desiințat.
La întrebarea care este misiunea Centrului Artei Populare,
Alexandra ne-a răspuns că a rămas plăcut surprinsă de numărul
copiilor interesați să activeze. Iată
că după scurt timp de când activează, a reușit să formeze două
secții: una pentru muzica
tradițională românească de care
mă ocupă personal, și cealaltă
pentru
dansuri
populare
românești de care se ocupă Stivi
Miuță. În total activează aproximativ 50 de copii între 4-15 ani
dintre care majoritatea activează
la ambele secții. Repetițiile deocamdată se desfășoară în încăperile Comunității locale și în sala fostului Cămin cultural în zilele de weekend.
Activitate lor nu a rămas neobservată. Au organizat două serbări în sat, una de Crăciun și cealaltă de nedeia satului. Au fost
oaspeți la Torac, cu prilejul sărbătorilor de iarnă și s-au prezentat
pentru prima dată la Festivalul
copiilor organizat la Coștei.

Ei sunt aceia care, cu farmecul viorilor, au umplut de bucurie suletul
sătenilor sau le-au alinat durerile
interpretându-le o doină. Ei au fost
părtași la principalele evenimente
din viaţa unui om, de la naștere și
până la moarte. Cântând la nunţi,
botezuri și veselii, în cafenele și cu

Dintre lăutarii consacraţi îl amintim pe Traian Bogdan, cunoscut în
sat ca Traian a lu’ Nini. S-a născut la
Satu-Nou în anul 1908, într-o familie de ţărani. După terminarea Școlii
primare din sat a frecventat cursurile Școlii de muzică din Panciova, iar
după terminarea ei și-a format un
taraf, cu care a cântat în restaurante
vestite din ţară – în Skoplje, Split,
Dubrovnik ș.a. A fost cu adevărat un
mare interpret de muzică populară
și cultă și a iubit nespus de mult muzica lui Mozart, Strauss și Paganini,
dar și romanţele și baladele românești. Boala însă l-a oprit tocmai
când se ala în plină putere de muncă, la vârsta de numai 37 de ani.
Un alt lăutar cunoscut a fost Ioșchiţă (nu avem alte date despre el),

alte ocazii, pe scenele manifestărilor din sat sau în alte localităţi, reprezentând localitatea noastră ca
promotori ai culturii autentice.
Datorită lor, în sat s-a dezvoltat
creaţia populară, pentru că de multe ori ei au fost creatori care au ticluit în versuri și melodii multe evnimente și lucruri care i-au inspirat
din viaţa satului, ca apoi acestea să
ie încadrate în repertoriul permanent al tarafurilor. În negura vremurilor s-au pierdut numele multor lăutari-rapsozi populari, despre
care aproape că nu mai știm nimic,

care a cântat la hora satului până la
începutul Celui de-al doilea război
mondial. De la el a rămas „Doina
lu’ Ioșchiţă”. Ultimul din pleiada
lăutarilor de odinioară este Florea
Banu-Florică (născut în anul 1900
– decedat în anul 1969). El a cântat
la multe nunţi, cutreierând întreg
Banatul, apoi la hora satului, dar și
în cafenele, și a fost activ în viaţa
culturală din cadrul Căminului
Cultural, ca și corepetitor la echipa
de dansatori.
Învăţătorul Vichentie Cornea,
prin anii 1941-42, a încercat să în-

dar, bazându-ne pe spusele bătrânilor din sat, încercăm să scriem despre acești creatori și să lăsăm numele lor drept amanet generaţiilor
viitoare, numele acelor lăutari care
prin aportul lor au pus temeliile
creaţiei muzicale în Satu-Nou. Totodată vom scrie și despre aceia care astăzi continuă calea predecesorilor și ţin să păstreze cu sinţenie
mărgăritarul creaţiei muzical-folclorice din sat.
Primul din pleiada lăutarilor care
au lăsat o amprentă vie în folclorul
muzical al satului, dar despre care
știm doar din cele povestite de bătrâni, este lăutarul Iosa, născut pe al
mijlocul secolului al XIX-lea și decedat prin anul 1920. Pe lângă jocurile amintite, de la el au mai rămas
melodia de la „Balada lu’ Ciota” și
cântecul „Așa-i rându’ iecelor”.
Acest lăutar este imortalizat pe o vedere ilustrată din anul 1900, pe care
se ală o inscripţie în trei limbi:
„Hora, dans popular românesc”.
Un alt lăutar cunoscut prin măiestria interpretării doinelor și a jocurilor populare caracteristice „bobocilor” a fost Nică Maliţa-Ghiptăr
(născut în 1871 - decedat în anul
1931). Până în prezent s-au păstrat
„ardeleana” și „axionul” lui Ghiptăr.
Cel de-al treilea lăutar din sat a
fost Ioșca Novac-Pelegu (născut în
1890 – decedat în 1957), care a învăţat meseria de la vestitul lăutar
Ion Durăin din Petrovasâla.

jghebeze o orchestră de coarde.
După câteva luni, orchestra a progresat simţitor, cântând la hora satului și la nunţi, iind instruită în
continuare de Ilie Rista – Ghimigea
din Uzdin. Orchestra a avut o viaţă
scurtă – de numai zece ani. Printre
lăutarii ei de bază îi amintim pe
Alexandru Ștefan – Buţa, Viorel
Boleanţu – Paima și pe Lazi Fiștea –
Boncoș.
Părăsind cel mai valoros instrument muzical – vioara, „bobocii” sau orientat în continuare spre acordeon. Ne vom opri puţin la familia
de muzicieni cu mare tradiţie Mălaimare și vom începe cu Sima
Cambeţ (1914-1986), care a început să cânte în tamburină, iar apoi
a descoperit secretele acordeonului
cu butoane. Fiind acordeonist airmat, în anul 1951 a avut prilejul să
cânte în direct la Radio Novi Sad și
la Radio Timișoara. A cântat împreună cu vestiţii lăutari Ion Durărin, Vichentie Petrovici – Bocăluţ,
Traian Bogdan – Nini și cu alţi mari
violoniști din România și de la noi.
A fost, poate, cel mai valoros păstrător de cântece românești din bătrâni și de folclor local autentic și a
cutreierat cu acordeonul său întreg
Banatul.
(Continuare în numărul următor)

Lăutarii, acei artiști care poartă,
susţin și îmbogăţesc, prin dibăcia și
măiestria lor, folclorul unui popor
sau al unei localităţi, s-au bucurat
totdeauna de mare popularitate și
au rămas în conștiinţa contemporanilor lor și a viitoarelor generaţii
drept rapsozi populari mulţumită
cărora s-au păstrat (chiar și până în
zilele noastre), nestemate ale bogatului tezaur al creaţiei populare.

Soluționarea problemelor

Nu exagerează deloc dacă afirmă
că eate mândră de fiecare copil
membru al Centrului Artei Populare iar succesul lor este și
succesul ei. De când a început și
până în prezent, a progresat foarte mult. Se înțeleg, se respectă și
se iubesc.
– Muncesc cu drag și spor deoarece le place ceea ce fac, iar
acest lucru este cel mai important. Dar, în momentul de faţă
Centrul Artei Populare se confruntă cu o mulţime de probleme.
– evidenţează Alexandra.
Edificiul Căminului cultural
este într-o stare devastatoare și
nu poate îndeplinii condițiile
necesare pentru desfășurarea
activităţilor, nu numai când este vorba de copii și de adulţi.
Este nevoie de mult efort și mare suport financiar ca să se readucă într-o stare demnă de un
sat cu o așa bogată istorie culturală, accentuând în special faptul că această clădire a fost construită voluntar de către nicolinceni și nu de stat, provincie
sau administrația locală. Până
în momentul de față, asociația
funcționează fără nici un dinar
pe contul bancar.
Nu avem spațiu, nu avem echipament și suport tehnic, nu avem
suport inaciar. Alexandra sublinează că au ceva ce mulți și-ar
dori și nu se pot cumpăra. Au iubirea necondiționată a acelor copii minunați care îi alungă toată
tristețea și mâhnirea atunci când
dorește să renunțe să mai lupte.
Atunci când îi vorbesc cu cuvinte
simple și sincere că le place ceea
ce fac și știu, cu gesturi mici, să îi
mulțumească pentru tot ceea ce
face pentru ei, își dă seama cât este de fericită.

(Din Monografia romănilor
din Satu Nou,
autori Valentin Mic și Ilie
Baba până în anul 2000)
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LIMBILE ȘI CULTURA ÎN TIMP ȘI SPAŢIU

AMATERISMUL TEATRAL AL ROMÂNILOR DIN VOIVODINA
rează că constelaţia unei noi
vieţi teatrale este la îndemâna
noastă și că timpul teatrului clasic și anacronic a rămas mult în
urma noastră”. (Nebojša Đorđević, „Zamak slepih“ ili lirika kao
dramski žanr, Kul-tim, publicaţie online a Clubului literar
„Branko Miljković“ din Knjaževac, 21 martie 2009).
Decizia ca ansamblul român
să poarte numele lui Petru Cârdu se explică prin faptul că el a
oferit Teatrului Profesionist în
limba română un sigiliu și o
identitate recunoscută. Concepţia artistică pentru care el a pledat a plasat acest teatru printre
primele teatre avangardiste din
această ţară și mai larg. Profesionalismul, seriozitatea, dragostea și angajamentul cu care
Petru Cârdu a început iecare
proiect, au ajuns până la sfârșit
la realizări teatrale care au întâmpinat o recepţie extraordinară a criticilor și a publicului.

Teatrul popular din Vârâșeţ, care
a susţinut material și moral toate
întrecerile între trupele de teatru
pe la jumătatea secolului trecut,
a încetat să funcţioneze în anul
1956 iar activitatea teatrală a românilor din Voivodina a pauzat
timp de zece ani, până în deceniul șapte al secolului trecut
atunci când reprezentanţii societăţii culturale din Alibunar au
iniţiat redeschiderea secţiilor de
teatru. Datorită Societăţii cultural-instructive din Alibunar, întrecerile între secţiile de teatru
din Banatul de Sud, au devenit în
anul 1973 manifestări importante la care au participat foarte
mulţi actori amatori din toate satele românești din Voivodina.
Această manifestare a primit în
foarte scurt timp denumirea de
”Zilele de Teatru al Românilor
din P.A. Voivodina”. Asociaţia
teatrelor de amatori din Voivodina a asigurat în iecare an surse materiale pentru desfășurarea acestui festival și pentru
promovarea activităţilor teatrale ale amatorilor printre populaţia românească din Voivodina. Festivalul ”Zilele de Teatru
ale Românilor din Voivodina” a
primit anii viitori, un caracter
competitiv, la care cei mai buni
actori și cele mai bune piese interpretate primeau premii. S-au
jucat piese după operele lui J.S
Popović, Branislav Nušić, clasicilor români, cel mai mult comediile lui Ion Luca Caragiale
dar și piese originale ale autorilor din satele românești.
Anii viitori a fost pregătit un
repertoar mai bun iar accentul
a fost pus pe interpretare datorită colaborării mai intenzive
cu regizori profesioniști. Secţiile de dramă din satele românești care nu au participat la
întreceri au fost încurajate să
anunţe participarea la zilele de
teatru, iar unele sate uneori au
anunţat două spectacole în același an. Partea mare dintre piesele jucate a atins un nivel artistic de invidiat, ceea a încurajat organizarea festivalului „Zilele de Teatru a Românilor“ și
în viitorii ani, când spectacole-

nele teatrelor de amatori: intercalarea expresiilor muzicale în
momente de tensiune dramatică. Piesele prezentate mai sus au
avut la început teme locale,
fragmente din viaţa satului, cu
intenţia de a stimula interesul
publicului și, din acest motiv,
sălile căminelor culturale au
fost întotdeauna pline până la
ultimul loc. La fel, societăţile
cultural-artistice au început colaborarea cu scenograi profesioniști iar presa română a relatat despre întâmplările în timpul festivalelor și a lăudat actorii care au demonstrat talent,
mai ales pe aceia care au reușit
să interpreteze foarte bine textul
jucat.
Subdialectul bănăţean folosit
de autori în comunicarea cotidiană a adus foarte multe greutăţi în exprimarea corectă a cuvintelor și acesta este motivul

le au ajuns la un nivel ridicat
cât privește actorii, iar festivalul a devenit unul dintre cele
mai cunoscute și cele mai vizitate festivaluri ale românilor
din Voivodina. Colaborarea cu
regizori profesioniști din România a ridicat semnificativ nivelul artistic al performanţelor
artistice ale actorilor și un număr mare de actori amatori au
decis mai târziu să devină actori profesioniști.
În curând s-a apelat la folosirea altor elemente teatrale, nemaivăzute până atunci pe sce-

din care cauza acești actori au
apelat la ajutorul cadrelor didactice și a regizorilor din România. Unele trupe de teatru au
funcţionat ca semiprofesioniști
iar piesele de teatru au adus o
nouă expresie dramturgică în
Voivodina. Mișcările, gesticulaţiile, mimica și muzica acum au
reprezentat baza concepţii regizorale. Calitatea artistică a pieselor jucate în unele cazuri a
fost egalizată cu ansamblele
profesioniste, datorită înșcolării
regizorilor și actorilor profesioniști la București. Entuziasmul
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actorilor și cunoașterea posibilităţilor pe care scena teatrală le
poate oferi dar și interpretarea
textului au făcut ca actorii amatori din Voivodina să se găsească în poziţia de a putea alege ce
vor juca, uneori chiar și cele mai
diicile roluri.
Revista „Scena”

Un moment important pentru
„Zilele de Teatru ale Românilor” a fost îniinţarea revistei
„Scena” în anul 1976. Această
revistă apare și astăzi iar rolul ei
principal este informativ-critic.
Aici se găsesc articole despre
piesele de teatru care sunt la repertoriu în cadrul festivalului
precum și texte semnate de regizori, scenograi și de toţi intesaţi
de dezvoltarea artei teatrale la
românii din Voivodina. Astfel
publicul a avut în faţa ei repertoriul, texte despre piesele de
teatru și despre autorii acestor
texte. La fel aici pot citi despre
regizorul piesei care se joacă pe
scenă și totul ce este legat de istoria piesei care se intepretează
în acea zi.
În revistă se pot găsi și interviuri cu actorii amatori precum
și texte despre ei. La început,
această revistă a apărut doar în
cadrul ”Zilelor de Teatru...”, a
fost redactată de ziariștii români din Voivodina. La început, au fost publicate șase numere ale revistei pe an, iar mai
târziu, datorită lipsei mijloacelor inanciare un număr sau niciunul. Revista „Scena” a apărut o perioadă de timp ca supliment al săptămânalului „Libertatea”, iar astăzi apare sub egida

„Asociaţiei teatrelor de amatori
a Românilor din Voivodina”.
Scena profesionistă în
limba română

În anii nouăzeci ai secolului trecut câteva trupe de teatru din satele românești au primit atributul de scene profesioniste, titlu
care a atras mijloace inanciare
mult mai mari însă și responsabilităţi mult mai mari. Pentru
primirea acestui titlu, trupa de
teatru a trebuit să arate calităţi
interpretative de excepţie care
întrec amaterismul, deoarece
dacă nu-și vor da întraga lor silinţă să facă acest lucru, anul viitor ar putea să piardă acest titlu.
La fel, condiţia era jucarea pieselor în alte localităţi și un anumit număr de reprize, pe care
trupele de teatru a trebuit să le
îndeplinească neapărat. Numărul de reprize s-a numărat după
locul sau premiul primit în acel
an la festivalul ”Zilelor de Teatru
al Românilor din Voivodina”.
Motivul întocmirii acestui regulament este în primul rând ca cele mai bune piese să ie văzute de
un număr cât mai mare de spectatori din satele cu populaţie românească și în al doilea rând ca
activitatea teatrală din Voivodina
să nu piardă din continuitatea sa.
În cadrul celor 45 de ediţii a
"Zilelor de Teatru ale Românilor
din Voivodina", în măsura în care acestea au fost acoperite până
în 2016, au fost organizate mese
rotunde și conferinţe pe tema
amatorilor de teatru din România în Voivodina pentru a vedea
această manifestare drept instituţie potrivită care arată adevărata

Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност
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Александар Милошевић • Фотографије: приватне колекције и
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imagine a culturii unei naţiuni,
de la care pubilicul are ce să înveţe și ce să vadă. La aceste mese
rotunde a fost dezbătută ideea de
îniinţare a unei scene profesioniste în limba română în cadrul
Teatrului Popular "Sterija", ceea
ce s-a și realizat în anul 2003.
Deși Teatrul Profesionist Român
din Voivodina a fost fondat încă
din 1949, el a funcţionat doar
șapte ani iind considerat cel mai
tânăr teatru din Republica Federativă Populară Iugoslavia.
Astăzi scena profesionistă română poartă numele unui dintre
cei mai cunoscuţi poeţi și traducători, Petru Cârdu și are altă viziune și altă concepţie decât a
avut-o în secolul trecut. Această
scenă este mândră că pentru prima dată pe aceste meleaguri a
fost jucat Sterija în limba română. Dramatizarea poeziei lui Vasko Popa, cu titlul de „Muguri” a
fost un proiect realizat de această
scenă precum și opera cunoscutului ilozof român Mircea Eliade, „La ţigănci”, în regia lui Zoran Cvetković. Au urmat ”Raportul despre moartea mea” a lui
Gabriel Chifu, ”Fucsiada” de Demetru Demetrescu Buzău (Urmuz), „Altă matematică” de Nichita Stanescu, ”Castelul orbilor”
de Gelu Naum, spectacolul teatral ”Electra” de Danilo Kiš, etc.
Presa scrisă din Vârșeţ, Belgrad, Novi Sad, Kragujevac, București, Cluj, Praga, Craiova,
Panciova au relatat despre scena
profesionistă în limba română și
despre teatrul unde iecare poate
găsi o piesă pe măsură și dipă ce
a urmărit-o să n-o uite niciodată.
Realizările regizorale și actoriale
de excepţie au fost bine primite
de public și de critica teatrală.
Președintele Consiliului artistic,
Petru Cârdu a realizat concepţia
acestui ansamblu profesionist,
subvnţionat de Secretariatul
pentru Cultură al Voivodinei,
neavând angajaţi permanenţi ci
s-au format de la piesă la piesă,
legând ce este cel mai bun și cel
mai modern la români și sârbi.
„Într-o varietate de fenomene, de la teatrul absurd și de la
paradox la postmodern și teatru
pentru un spectator, cercetarea
apariţiilor precum este spectatorul ca gen, acest teatru suge-

Una dintre cele mai de seamă
forme de activitate culturală ale
românilor din Voivodina este
teatrul. Acest tip de artă la ţăranii din Banat datează din a doua
jumătate a secolului al XIX-lea.
În acea perioadă piesele de teatru au fost pregătite din când în
când și au fost jucate cel mai des
în timpul sărbătorilor creștine,
precum sunt nedeele satelor,
Paștele sau Crăciunul. După
sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, activitatea teatrală
s-a intensiicat. Au fost depășite
unele neajunsuri din perioada
dinainte de război și mai ales
privind selecţia repertoriului. În
1956, manifestările și concursurile teatrale au încetat să mai ie
organizate având consecinţă
stingerea mai multor secţii de
teatru din satele românești. Abia
în 1973, când la Alibunar a fost
îniinţat festivalul ”Zilele de Teatru ale Românilor din Voivodina” și până în zilele noastre
această manifestare rămâne cel
mai important mod de promovare a competenţelor artistice ale
românilor din Voivodina. De-a
lungul timpului, jocul de scenă
s-a perfecţionat ajungând aproape de nivelul profesionist. Acest
lucru este conirmat de locurile
de frunte câștigate la acest eveniment, dar și de longevitatea acestui festival, de peste 40 de ani.
Pe lângă actori amatori din satele românești din Banatul sârbesc, cele mai mari merite pentru
activitatea neîntreruptă timp de
40 de ani au avut-o regizorii
amatori iar mai târziu cei profesioniști care au pus în scenă spectacole de înaltă calitate. Datorită
meritelor lor, unele secţii de teatru în limba română din cadrul
Căminelor culturale din unele
sate românești au primit statutul
de scene semi-profesioniste.
Amatorismul teatrului românesc din Voivodina este o modalitate de a păstra identitatea
culturală a românilor în Voivodina și un aspect al cultivării
limbajului literar românesc. În
ultimii ani, românii se străduiesc să organizeze festivalul "Zilele de Teatru ale Românilor din
P. A.Vojvodina".
Pe lângă celelalte diicultăţi cu
care se confruntă acest festival,
marea problemă care a apărut în
ultimul deceniu este lipsa de interes în rândul tinerilor pentru
actorie, ceea ce se relectă la numărul de spectacole de teatru
prezentate anual la acest festival.
dr Virginia Popović

Пројекат суфинансиран из
буџета Републике Србије –
Министарства културе и
информисања.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно
не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ПРОЈЕКАТ ГРУПЕ „ПРИЈАТЕЉИ” И ДОМА СТАРИХ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

МОСТ КОЈИ СПАЈА ГЕНЕРАЦИЈЕ

„А слаби трпе оно што морају”
Јаниса Варуфакиса

Радионице су
реализоване уз
подршку
Министарства
омладине и спорта
Изложба радова под називом
„Ђаконије – дрангулије”, настала у оквиру пројекта „Френдовање – нови изазови”, који реализује Неформална група
„Пријатељи” у сарадњи с корисницима Геронтолошког центра,
одржана је у уторак, 31. октобра,
испред Градске управе.
Наши суграђани имали су прилику да погледају и пазаре разне
предмете украшене декупаж техником – кутије, тикве, тегле,
затим кесице од финог материјала за мобилне телефоне, накит,
шалове и друге рукотворине које
су учесници пројекта заједничким снагама направили током
протеклих месеци.
Радионице су реализоване
кроз програм „Млади су закон”,
а уз подршку Министарства
омладине и спорта. Циљ пројекта је да се кроз активизам и
волонтеризам младих особа са
интелектуалним тешкоћама
развија
међугенерацијска
сарадња и осећај припадности.
– „Френдовање” смо започели пре око две године у Геронтолошком центру. Мало је рећи
да смо се пријатно изненадили
резултатима. Поред тога што

Књига је приповест о економском расту Европе и њеном
спектакуларном паду. Бивши
грчки министар финансија
Јанис Варуфакис указује на
то да се корени скорашњег
колапса налазе много дубље
него што су наши лидери
спремни да признају и да до
сада није учињено ништа
како би се стање поправило.
„Криза у Европи није завршена, она се заправо све
више продубљује”, сматра
Варуфакис и у овој књизи
говори о Европи, мерама
штедње и претњама глобалној стабилности.
Приказујући период од
краја Другог светског рата до
данас, он објашњава како
еврозона није изграђена на
начин који би водио до заједничког благостања, већ као
пирамидална схема дугова на

смо као неформална група
2015. године освојили прво
место на избору пројеката
Јужнобанатског и Београдског
округа у оквиру програма „Млади су закон”, упознали смо и
занимљиве баке и деке и направили неке незаборавне моменте. Поучени добрим искуством,
решили смо да поновимо
„френдовање” и ове године –
рекао је Срђан Илијин, лидер
неформалне групе „Пријатељи”.

Концепт овог пројекта
заснива се на идеји да младе
особе са интелектуалним
тешкоћама добију улогу волонтера, а корисници Геронтолошког центра улогу примаоца
услуге. Кроз разне креативне
радионице корисници једни
другима преносе знања и умећа и тако се употпуњују. Како
се не би све свело на мануелни
рад, осмишљена су и дружења:
вожња катамараном, изласци

у оближњи кафић, шетње,
одласци на пијацу и слично.
Пројекат је овом изложбом
приведен крају, а званично
„финале” обележиће журка уз
велику торту коју ће учесници
пројекта такође направити
заједно. Почасни гости на овом
дружењу биће корисници дома
„Споменак”, који су својим присуством подржали и изложбу
радова својих пријатеља испред
Градске управе.
Д. Кожан

НАРОДНА ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗМЕНУ КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА

Прикупљено трипут више потписа
Фондација „Тијана Јурић”
окончала је 29. октобра једнонедељну акцију прикупљања
потписа грађана за измену
Кривичног законика и увођење казне доживотног затвора
за најтежа кривична дела, која
је била спроведена у четрдесет
градова у Србији, међу којима
је и Панчево.
Фондација „Тијана Јурић”
саопштила је да је прикупљен
више него довољан број потписа за улазак њиховог предлога
за измену Кривичног законика у скупштинску процедуру.
Саопштили су да ће и у наредним данима прикупити све
формуларе са штандова и
извршити административнотехничку обраду, а затим их
предати Народној скупштини.
„За седам дана спровођења
иницијативе вишеструко је
премашен број од 30.000
потребних потписа. Велики
број грађана с правом гласа
ставио је свој потпис на иницијативу Народној скупштини
да уведе казну доживотног
затвора без права на условни
отпуст. На овај начин грађани

су изнели јединствен став и
рекли да тренутна максимална

казна од 30 до 40 година за најтеже облике тешких убистава

деце није довољна”, саопштио
је Игор Јурић, оснивач Фондације.
Како незванично сазнајемо,
народној иницијативи за прикупљање потписа одазвало се
око 100.000 грађана, а минимално је било потребно 30.000
потписа да би захтев ушао у
скупштинску процедуру.
У овој фондацији оцењују да
би потписи били још бројнији
да лоше временске прилике у
претходних седам дана нису
спречиле велики број грађана
да изађу до штандова. У Панчеву су била постављена два
штанда: у Градском парку и у
„Авиву”.
На крају, ова фондација
поручује да ће народни посланици увидети да није реч о
политичкој иницијативи и да
ће имати прилику да, поштујући вољу својих грађана,
изгласају измену Кривичног
законика и уведу казну доживотног затвора без могућности
условног отпуста осуђених за
најтежа кривична дела, попут
убистава деце, трудница итд.
М. Д.

НАСТАВЉЕНА ЛЕПА ТРАДИЦИЈА

Специјалке перикера и пануке
Друштво одгајивача расне
живине, голубова, кунића и
птица из Панчева у недељу, 29.
октобра, организовало је своју
традиционалну берзу са изложбом ситних животиња.
Као и сваке године, место
дешавања било је двориште
Пољопривредне школе „Јосиф
Панчић”, а организатори су и
овог пута угостили одгајиваче
из: БиХ, Македоније, Румуније, Мађарске, Бугарске, Хрватске и Србије.
Поред берзе ситних животиња и изложбе готово свих врста
живине, зечева и птица, на овој
манифестацији су излагали и
бројни прозвођачи хране за
животиње, али и пратеће опреме за њихов одгој.
Берза у Панчеву је једна од
највећих у Србији, јер је већ

годинама посети по неколико
хиљада људи. Тако је било и
овог пута.
Организоване су и две „специјалке” голубова, и то пери-

кера и панчевачког голуба
пануке.
Педесет примерака перикера у свим бојама, колико их је
било изложено, оцењивао је

познати одгајивач перикера и
мардинија и међународни
судија Чеда Стојшин. Он је као
најбоље издвојио три бела голуба. Женка чији је власник Сава
Живојнов освојила је звање
гранд шампиона, млади бели
мужјак власника Јонела Царана заслужио је звање прве
резерве, док је белом мужјаку
Лазара Станчула припало треће место и звање друге резерве.
У конкуренцији излагача
панчевачког голуба пануке
ласкаву титулу гранд шанпиона освојио је мужјак беле боје
који је у власништву Јелисавете Турковић, а прва резерва је
голуб Милоша Дамјановића.
Наредна берза и изложба у
нашем граду на програму ће бити
последње недеље у фебруару.
А. Ж.

чијем се дну налазе земље као
што су Грчка, Ирска, Португалија и Шпанија. Потпомогнута банкарским бумом,
структура еврозоне је устројена с толико мањкавости да
је довела до неизбежног и
катастрофалног колапса.

Два читаоца који до среде, 8. новембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Коју књигу препоручујете за рођендански поклон?”, наградићемо по једним примерком књиге „А слаби трпе оно што морају” Јаниса Варуфакиса.
Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
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
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Господар сенки”
Доната Каризија
Прошло је пет векова од када
је папа Лав X издао тајанствену посланицу по којој
Вечни град не сме никада да
остане у мраку. Незапамћена олуја обрушила се свом
силином на Рим. У хаосу и
паници који су уследили једна сенка, мрачнија од свих,
нечујно хода градом и сеје
смрт... и трагове. Трагове
које само Маркус, последњи
исповедник, може да разуме.
Међутим, он је изгубио своје највредније оруђе: сећање.
Не сећа се ничега из неколико последњих дана, а то
убици даје огромну предност. Само Сандра Вега
може да помогне Маркусу.
Она једина зна његову тајну
и иако је превише пропати-

ла да би се поново суочила
са злом, нешто је вуче да се
укључи у ову истрагу.

Два читаоца који до среде, 8. новембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Која је ваша
омиљена боја кишобрана?”, наградићемо по једним примерком књиге „Господар сенки” Доната Каризија. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
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 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Јесење теме
У прошлом броју нашег листа
питали смо вас која је ваша
омиљена јесења одевна комбинација. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по
један примерак књиге „Синајско јеванђеље” Милана Ст.
Протића за два наша читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на то
питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Чим добијем од Вучића
5.000, биће то моја омиљена
јесења комбинација: жуто, зелено, браон. Биће то жута ролка,
зелена сукња и браон чизме уз
зелену ташну.” 064/9694...
„С јесени највише волим
да оденем топло ћебе и да
одевну комбинацију употпуним детаљима попут шоље
чаја, меканог јастучета и
добре књиге.” 063/8842...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање који чај пију ових дана.
Они ће освојити по један
примерак књиге „Пијев
живот” Јана Мартела.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Чај боје руја.” 063/8172...
„Са леденог чаја сам ових
дана прешла на топлу мајчи ну души цу с медом и
лимуном, а моја јача половина, првенствено из патриотских разлога, искључиво
пије шума диј ски чај.”
066/3525...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили
спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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АКО ПОСЛАНИЦИ СКУПШТИНЕ ПОДРЖЕ
ЗАКОНСКИ ПРЕДЛОГ

Почиње регистрација
купаца картица?
Уколико посланици Скупштине Србије изгласају
Предлог измена Закона о
електронским комуникацијама, који је ових дана усвојила Влада Србије, убудуће
ће бити обавезна регистрација купаца припејд картица за мобилне телефоне.
То значи да ће њихови корисници морати да на захтев продаваца кажу име и презиме,
број личне карте и јединствени матични број грађана.
– На тај начин ће бити
спречено упућивање злонамерних позива и узнемира-

вање других, лажно узбуњивање
и
пријављивање
постављених бомби, различити облици превара, али и
организовање терористичких
активности и других облика
тешких кривичних дела –
објаснила је Татјана Матић,
државни секретар у Министарству трговине, туризма и
телекомуникација.
Регистрација купаца припејд картица први пут је
наговештена средином маја
ове године, на седници
Одбора за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације Скупштине Србије.
Представница Министарства трговине, туризма и
телекомуникација која је
била међу присутнима објаснила је члановима Одбора

да су увођење регистрације
тражиле безбедносне службе
због пораста криминала и
тероризма.
Тај захтев је, према њеним
речима, образложен потребом да се брзо открије идентитет починилаца кривичних дела и особа за које се
сумња да припремају терористички напад.
С друге стране, има оних
који се противе регистрацији. Повереник за заштиту
података о личности и информација од јавног значаја
Родољуб Шабић упозорио је

да би регистрација купаца
припејд картица на начин на
који је предвиђена могла да
буде искоришћена за манипулисање личним подацима
грађана.
Подсетио је да се припејд
картице не продају само у
продавницама мобилних
оператера, већ и на трафикама и у приватним радњама. Како је рекао, уколико
регистрација буде обавезна,
то ће значити да ће продавци имати право да легитимишу грађане и да прикупљају њихове личне податке.
Према Шабићевим речима, такво решење било би
недопустиво, јер би то значило да се огромном броју
људи који нису обучени
поверава обрада личних
података грађана.

ПИСМО МИНИСТРУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Спречити нападе
на полицајце

Због све чешћих напада на
припаднике МУП-а Синдикат
српске полиције званично се
обратио министру унутрашњих послова с предлогом да
се убудуће на сваки задатак
који се обавља на терену шаљу
најмање два полицајца. То би
требало да се примењује у
свим ситуацијама осим
послова обезбеђивања школа
и објеката, које може да обавља један човек.
„Сведоци смо свакодневних и све бестијалнијих
напада на припаднике полиције. Само у последњих
седам дана бележимо нападе на саобраћајце у Прокупљу и Ужицу, као и повређивање наших колегиница у
Новом Саду и Београду. Оне

су и поред тога остале присебне и нису употребиле
оружје. Сматрамо да би убудуће на све позорничке и
патролне задатке који се обављају на терену требало да
иду најмање по два полицајца све док клима у друштву
не буде трајно промењена и
док потенцијални нападачи
на полицајце не буду обесхрабрени извесношћу да ће
бити кажњени дугогодишњим затворским казнама.
Од министра унутрашњих
послова очекујемо да покрене иницијативу за строже
кажњавање нападача на службена лица и за либерализацију услова за употребу
ватреног оружја”, пише у
саопштењу овог синдиката.

Петак, 3. новембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРОБЛЕМ О КОМЕ СЕ МАЛО ЗНА

ДЕЦА СУ ЧЕСТО ЖРТВЕ НАСИЉА
„ВеликиМали”
у Панчеву иницирали
борбу против свих
врста злостављања
најмлађих
Њени представници
организовали први
састанак на ову тему,
који је одржан
31. октобра
Око 70 одсто деце у Србији
доживело је макар један случај психичког или физичког
насиља. Тридесет осам одсто
дечака и девојчица били су сведоци насиља у породици међу
одраслима, а пет одсто најмлађих доживело је и по неколико
врста насиља, попут физичког,
психичког и сексуалног.
Посебно су алармантни случајеви злостављања деце са инвалидитетом и сметњама у развоју. О овим проблемима се
још увек мало пише и извештава и још мање зна иако су подједнако изражени као и породично насиље и насиље над
женама.
Ови забрињавајући подаци
чули су се на округлом столу
посвећеном борби против
насиља, злостављања и занемаривања деце одржаном 31.
октобра у згради Градске управе у организацији Иницијативе за инклузију „ВеликиМали”.
Том скупу су присуствовали
представници градских основних и средњих школа, судова
и тужилаштава, Центра за
социјални рад, као и градских
служби и установа које раде с
најмлађима.
Присутни су обавештени да
је одржавањем овог састанка у

Панчеву почела реализација
кампање чији је циљ заштита
деце од свих врста насиља. Да
би се то постигло, приоритет је
израда и усвајање међусекторског споразума о сарадњи свих
надлежних институција. Ова
кампања се спроводи у двадесет општина у Србији у сарадњи са УНИЦЕФ-ом, Европском
унијом и министарствима
здравља, рада и образовања у
Влади Србије.
На састанку је договорено да
се до 10. новембра организаторима доставе имена и презимена представника учесника
овог скупа који ће бити ангажовани у изради панчевачког
споразума о борби против
насиља над најмлађима. Тај
документ треба да буде завршен до краја јануара идуће
године.

Иначе, на овом скупу се још
једном потврдило да је насиље
над децом табу тема у Панчеву и да се о томе врло мало зна.
На позив модератора састанка
учесницима да изнесу проблеме с којима се сусрећу, јавиле
су се само две представнице
градских основних школа.
Једна је говорила о томе да
у колективу у ком ради постоје проблеми с поједином ромском децом која су незаинтересована за праћење наставе и
агресивна према осталим дечацима и девојчицама. Друга је
изнела запањујући пример
родитеља који занемарују здравље своје деце до те мере да им
не дају редовно лекове за
шећерну болест, због чега су
она на часовима доживљавала
забрињавајуће скокове шећера
у крви.

У брошури која је подељена
учесницима састанка између
осталог пише да је још увек
мали број откривених случајева насиља над најмлађима и да
није довољно схваћена обавеза
њиховог пријављивања. Ту се
може прочитати и да не постоје прецизно дефинисани начини за размену информација о
поступању надлежних у таквим
случајевима и да још увек није
предвиђена заједничка евалуација предузетих мера и акција.
Наведено је и то да је у Србији откривено више врста насиља
над децом (физичко, сексуално,
емоционално, незадовољавање
основних потреба детета, дечја
експлоатација ради присилног
рада, трговина најмлађима, терање деце на брак, вршњачко насиље, родно насиље, присустовање
насиљу у породици).

ШТА ЈЕ ДИГИТАЛНА ФОРЕНЗИКА

Оживљавање уништеног у мобилним телефонима
Притискивање дугмета „delete” није довољно за трајно уништавање података у мобилним
телефонима. Чак и када се они
једном избришу, не нестају
заувек из меморије, већ постоји могућност њиховог обнављања и враћања. То је посао дигиталних форензичара, људи
чија је улога у последње време
све важнија у борби против
криминала.
О значају њиховог посла
довољно говори један пример:
у истрази убиства певачице
Јелене Марјановић, која се
поново води, пронађен je
мобилни телефон за који се
није знало да је њен.
Иако су чланови породице
њеног супруга изјавили да нису
знали за њега, након што су га
испитали дигитални форензичари, утврђено је да је пун бројева, СМС порука и фотографија које је неко поништио у
страху да би могли да допринесу расветљавању њеног убиства.
Шта све могу да ураде дигитални форензичари, наслућује

се из рекламе коју је ових дана
објавила једна детективска
агенција. На њеном сајту пише
да је могуће обновити историју позива, СМС поруке, „Wiber”
и „Whats up” преписке, као и
поруке које су слате преко
„Фејсбук” месенџера.

Могуће је вра ти ти и уништене фотографије, податке
из апликација, историју сурфовања по интернету, видеофајлове, личне белешке, локације мобилног телефо на и
време када су коришћене WiFi мреже.

И ТО СЕ ДОГАЂА

Покраден рагби клуб
У понедељак, 30. октобра,
покраден је Рагби клуб „Динамо 1954”. Лопови су најпре
развалили браву и катанац на
вратима просторија клупског
економата, а онда су ушли и
однели чуњеве, 30 лопти и два
џака за обарање. Тиме су
„Динаму 1954” нанели материјалну штету која је процењена
на више стотина евра.
Ова крађа је непријатно
изненадила чланове управе и
спортисте тог клуба, јер се
украдена опрема користила и

за тренинге пионирске екипе.
Њени чланови су у суботу, 28.
октобра, постигли велики
успех јер су постали шампиони Србије.
„Желиш омладини добро,
трудиш се да успе, а онда дође
неко ко зачас уништи све. Ми
се не предајемо и нећемо стати, спорт ће живети, а људе
који су нас опљачкали питамо
зашто су украли од деце”, пише
у информацији о овој крађи
објављеној на „Фејсбук” страници рагби клуба.

„Све информације до којих
наши детективи дођу у процесу
њиховог повратка сматрају се
приватним подацима клијента
и третирају се као пословна тајна. С њима се поступа у складу
са Законом о заштити података
о личности и Законом о заштити потрошача”, пише такође на
сајту те детективске агенције.
Значај дигиталне форензике
види се и из следећег примера:
пре две године у калифорнијском граду Сан Бернардину
догодио се терористички напад
у коме је 14 лица убијено, а 22
су тешко повређена. До истражитеља Еф-Би-Аја којима је
поверенo утврђивање чињеница
о овом случају дошао је мобилни телефон марке „Apple”, који
је користио један од терориста.
Они су хтели да испитају има
ли у меморији тог уређаја неких
информација које би могле да
помогну њиховој истрази, али
испоставило се да је то немогуће.
Телефон је био „закључан” шифром коју је одредио његов корисник, због чега је било неопходно да се „откључа”. Еф-Би-Ај је
затражио од компаније „Аpple”
да то уради, правдајући свој захтев државним интересима, али је
она то одбила, уз образложење да
би такав корак могао да наруши
приватност њених корисника.
Након тога Еф-Би-Ај се
обратио програмерима израелске фирме „Cellebrite”. Они су
неутралисали заштиту, „откључали” споран телефон и помогли да се реши овај на први
поглед нерешив случај.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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СЕДМИ ФЕСТИВАЛ ХУМОРА И САТИРЕ ОДРЖАН У КАЧАРЕВУ

„ЖАОКА” СВЕ ВИШЕ ПРИПАДА ДЕЦИ
Одабрани најбољи
малишани по
литерарном
и ликовном конкурсу

Банатски Брестовац: ЈКП
„Комбрест” започео је уређење зелених површина на улазу у село, испред фудбалског
игралишта. Оних дана овлашћена фирма одржавала је
категорисане путеве. Месна
заједница планира да наспе
ризлом преостали део Улице
војводе Степе.

Врхунски
афористичари,
али мало публике
Седми фестивал хумора и
сатире под називом „Жаока”
приређен је прошлог викенда
у организацији качаревачког
Дома културе. Kао и ранијих
година, манифестација је била
подељена у два дела – за децу
и одрасле, a сви програми су
одржани у Дому омладине.
Победила здрава храна
Деца су, заједно с родитељима,
испунила поменуту салу првог
дана, у петак, 28. октобра, а
најпре је отворена изложба
награђених дечјих ликовних
радова с радионица панчевачког карикатуристе Николе Драгаша. Вече је најавио селектор
фестивала, вишеструко награђивани списатељ Зоран Т.
Поповић, након чега је „чаробне моћи” приказао млади
мађионичар Лука Ивановић.
Он је својим триковима задивио малишане, а неке од њих
извео је и на бину у својству
асистената. Кулминација вечери била је када су афоризме за
децу читали чувени београдски
сатиричар Александар Чотрић
и сам Поповић.
Напослетку је, у име организатора, директорка Дома културе Невена Спремо поделила
пригодне награде и дипломе
победницима литерарног и
ликовног конкурса фестивала
„Мала жаока” на тему едукативног карактера под називом
„Здрава храна – брза храна”.
Учествовао је велики број
деце из свих школа на територији града, а према оценама

Банатско Ново Село: „Концерт пријатеља” биће одржан
у петак, 3. новембра, од 19
сати, у спортској хали, а
наступиће Српско културноуметничко друштво „Понтес
– мостови” из италијанског
Трста, КУД „Јединство” из
Панчева и све групе фолклорне секције Дома културе.

селектора, било је изузетних
радова, што говори да има
много талената за ове врсте
уметности.
Најбољи афоризам написао
је Алекса Цветковић, ученик
осмог разреда качаревачке
школе, а он гласи: „Кад устанем ујутру и кренем у школу,
изгледам као да сам добио еболу. Зато што сам јео хамбургер
и колу”. Друго место освојила
је његова годину дана млађа
суграђанка Анастасија Алексић, која је написала: „Здрава
храна, тело здраво, ја помфриту кажем ћао”. Трећа је била
Милица Димитријевски, ученица трећег разреда из Глогоња, а њена сажета мисао на
задату тему гласи: „Бели лук је
здрава храна и ми га стално
једемо. Зато у кући сви миришемо као да се нико не купа”.
Поред тога, специјалне награде освојили су и Качаревци
Марко Тркуља и Матија Додевски, као и Борис Пејчић из
Долова.

Када је реч о ликовном конкурсу, најбољу карикатуру имала је Тамара Стојанов из Старчева, а друго и треће место
заузеле су Панчевка Анђела
Петровић и Качаревка Марија
Шајин. Поред тога, додељено је
још седам специјалних награда.
На затварању „Грбаве танге”
Наредни дан, у суботу, 28.
октобра, почео је отварањем
изложбе портрета карикатуристе Горана Ћеличанина из Варварина, што је нека врста
сажетка опуса овог врсног
уметника.
Недуго затим поново је у
Качареву гостовала елита
сажете сатиричне форме. Уследила је „рафална паљба тешке
артиљерије” убојитих мисли, а
одабраним афоризмима представили су се Београђани Горан
Радосављевић („И ми коња за
споменик имамо”), Слободан
Симић („Судије поштено зарађују плату. Али не живе од
ње”), Душан Пуача („Моја жена

све чини за стабилност нашег
брака. Пронашла је стратешког
партнера”) и Александар
Чотрић („Важно је знање, а не
оцена. Важно је знати где може
да се купи диплома”).
И на овој „Жаоци” учествовала је једна дама – Марина
Аристо Марковић („Неки се
никад не предају. Побегну!”),
као и гост из иностранства
Горан Мракић („Новинар
дупеувлакач – тај увек пише у
духу језика”) и, наравно, Зоран
Т. Поповић („Полиција не
успева да стигне криминалце,
јер је она увек за корак испред
њих”). Београђанин Миодраг
Стошић („Имаш високо образовање. Е, ти ћеш на скелу”)
био је уједно и водитељ програма, а потом је и наступио с
групом „Грбаве танге”, чиме је
фестивал и затворен.
Једина замерка овој по свему успешној манифестацији
био је слаб одзив публике друге вечери. Не знају шта су пропустили...

ПРОМЕНЕ У УДРУЖЕЊУ БАНАТСКИХ БУГАРА „ИВАНОВО – БАНАТ”

Ново руководство предводи Калапиш
Након што је на недавној ванредној скупштини Удружења
банатских Бугара „Иваново –
Банат” разрешена дужности
досадашња председница Бојана Чокан, а на њено место изабран Аугустин Калапиш, наставник у пензији, у понедељак,
23. октобра, одржан је још
један састанак те организације. Овог пута на редовној скуп-

штини, поред доношења плана и програма рада за наредни
период, изабрани су нови управљачки органи. Тако ће у
Управни одбор, уз председника Калапиша, ући и његов нови
заменик Андрија Гуран, секретар – професор Огњан Цветков
и благајник – Тереза Калапиш,
а чланови су и Марко Василчин и Сања Мађаров. Председ-

ник Надзорног одбора је Иван
Василчин.
– Жеља нам је да сачувамо
игру банатских Бугара, традиционалну музику и, наравно,
палћенски језик, тако што ћемо
поново покренути радионице за
његово изучавање. Надамо се да
ћемо у томе и успети, пре свега
ангажовањем младих који су од
нас тражили да обновимо рад у

последње време пасивизираног
друштва – најавио је Калапиш.
На истом састанку донета је
одлука о учешћу на „Бугаријади”, 4. новембра у Новом Саду,
када ће први ансамбл наступити с палћенским и шопским
играма, неколико нумера извешће ђаци који уче бугарски
језик, а певаће и талентовани
осмогодишњи Матеја Гуран.

СЕДАМНАЕСТА „СТАРЧЕВАЧКА ТАМБУРИЦА”

Победили Осјечани, публика за домаће
Седамнаести Међународни
фестивал малих тамбурашких
састава „Старчевачка тамбурица” одржан је у суботу, 28.
октобра, у Дому културе. У
попуњеној великој сали те
установе, пред око двеста
поклоника староградске музике, представило се седам састава из Мађарске, Румуније,
Републике Српске, Хрватске и
Србије. Привилегију да отвори
једну од најпрестижнијих
манифестација овог профила
у региону имао је домаћи
састав „Неолит”, сачињен од
младих људи, које успешно
води искусни Жељко Радочај.
Након тога ређали су се петнаестоминутни наступи малих
оркестара, а када су последњу
такмичарску тачку привели

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Месне актуелности

крају и „Батини бећари” из
румунског Великог Семиклуша, на бину су се вратили старчевачки музичари како би
ревијално забављали већ добро
орасположену публику. За то
време на посао избора најбољих бацио се стручни жири,
који је поново предводио
музички педагог Петар Павлов,
а чини ли су га и кон церт-мајстор Зоран Бугарски и професор Будимир Стојановић.
Овај последњи присутан је на

фестивалу од почетка, а утисак
му је да манифестација и даље
иде узлазном путањом.
– Наставићемо да негујемо
тамбурашку музику малих
састава и специфичну концепцију асталског типа. Овог пута
пола оркестара било је на очекиваном нивоу, а код неких
других приметан је напредак.
Пре свих домаћег, који је
можда у погледу репертоара
себи поставио мало више циљеве – објаснио је Стојановић.

Поменути састав „Неолит”
освојио је награду публике, док
је према оцени жирија тријумфовао „Форшпил” из Осијека,
испред новосадског „Велоса” и
„Фермате” из мађарског Мохача. Најбољи инструменталиста
је примаш Зоран Јанковић из
Новог Сада.
Победнички састав припада
чувеној тамбурашкој школи
„Баторек” и чине га веома млади чланови, између 18 и 20
година, који свирају тек око
две године. Њихов предводник
Бранимир Шмит истакао је да
су већ освајали многе награде,
поред осталог и треће место у
Старчеву прошле године.
– Трудимо се да мало померимо клише и у староградске
аранжмане убацимо понешто
модерно. Прија нам и долазак у
ово релативно мало место, јер се
осећа топлина. Видели смо већ
много тога, па могу рећи да је
овде организација перфектна,
нарочито у сали пре, у току и
после наступа – навео је Шмит.

Долово: Вече техно-музике
под називом „Psytrance” биће
одржано у суботу, 4. новембра,
када ће Доловац Сергеј Митић
(DJ Mitkus’s) представити своје нове ауторске нумере. Удружење жена „Доловке” освојило је прво место за питу од
купуса на глогоњским Данима повртара.
Глогоњ: Манифестација „Глогоњска јесен” одржана је у
недељу, 29. октобра, на платоу испред Цркве Светог
Петра и Павла. Током наредне недеље очекује се почетак
изградње паркинга испред
поште и тротоара око зграде
Месне заједнице. Та институција упутила је градском
Секретаријату за финансије
предлог за пренамену средстава на следећем ребалансу
буџета.
Иваново: Радови на изградњи фекалне канализације
завршени су у Рибарској улици, а тренутно су у току у
Пролетерској улици. Удружење банатских Бугара „Иваново – Банат” наступиће на
„Бугаријади” у суботу, 4.
новембра, у Новом Саду, када
ће се први ансамбл представити палћенским и шопским
играма; неколико нумера
извешће ђаци који уче бугарски језик, а певаће и тален-

товани осмогодишњи Матеја
Гуран.
Јабука: Превентивна трибина
о карциному дојке на којој је
говорила др Маја Крстић при-

ређена је у четвртак, 26. октобра, у просторијама Месне
заједнице. Дом културе обавља последње припреме пред
Дечји позоришни фестивал,
који ће бити одржан 11. и 12.
новембра.
Качарево: Представници Института за македонски језик
„Крсте Мисирков” у четвртак,
26. октобра, посетили су Дом
културе и том приликом даровали су књиге за библиотеку и
с домаћинима размотрили
могућу даљу сарадњу. Седми
фестивал хумора и сатире под
називом „Жаока” одржан је
прошлог викенда у Дому
омладине, уз учешће наших
најбољих афористичара.
Омољица: Хуманитарни догађај под називом „Срце за Анастазију” организован је у суботу, 28. октобра, у препуној сали
Дома културе, с циљем да се
прикупе средства за лечење
деветогодишње Анастасије
Букелић. У истој установи у
петак, 3. новембра, од 12.30,
биће одржана дечја представа
под називом „Весело позорје”,
настала по текстовима Нушића, Ћопића, Кочића...
Старчево: Седамнаести Међународни фестивал малих тамбурашких састава „Старчевачка тамбурица” одржан је у
суботу, 28. октобра, у Дому
културе. Потписивање донорских картица грађана из Старчева и околних места биће
организовано у четвртак, 9.
новембра, од 17 сати, у сали
Дома културе.

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА У ОМОЉИЦИ

Срце за Анастасију
Дирљив хуманитарни догађај организован је у суботу,
28. октобра, у препуној сали омољичког Дома културе, с циљем да се
прикупе средства
за лечење Анастасије Букелић, ученице другог разреда ОШ „Доситеј
Обрадовић”, која се
већ девет месеци
бори са озбиљним
здравственим проблемима.
За боље сутра
деветогодишње
девојчице играли
су и певали њени
другови из школе,
као и чланови културно-уметничких
друштава „Веселија” из Глогоња, „Банатски вез” из
Долова, фолклорне
секције Дома културе из Старчева и домаћег
„Жисела”, чији је мали хор
на самом крају програма премијерно извео песму „Заволи,
воли”, као и молитву за опоравак своје вршњакиње. Програм су пратиле и инструменталне музичке нумере, а
ученици четвртог разреда

извели су и мали драмски
комад.
На концерту је скупљено око
72.000 динара, а будући да
Анастасији предстоји дуготрајно и скупо лечење, ово је тек
почетак прикупљања помоћи,
па управа омољичке школе
позива све људе добре воље да
дају допринос акцији.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 3. новембар, 18 сати, Светосавски дом: свечано отварање „Панчевачких дана духовне музике”. Учествује Панчевачко српско црквено певачко друштво с Дечјим хором и
подмлатком Друштва.
Петак, 3. новембар, 19.30, Светоуспенски храм: концерт
хора Саборне цркве у Новом Саду „Св. Георгије”, хора „Обреновачке девојке” ЦОТК ТЕНТ и хора Цркве Св. Спиридона
Чудотворца из Трста.
Четвртак, 2. новембар, 20.30, Културни центар: Џез фестивал – концерти састава „Tim Berne’s Snakeoil”, „Joe Lovano
Classic Quartet” и „Canarro”.
Петак, 3. новембар, 20.30, Културни центар: Џез фестивал
– концерти састава „Undectet: Artistry In Broken Rhythm”,
„Avishai Cohen Quartet” и „Shime trio”.
Субота, 4. новембар, 19.30, Преображенски храм: концерт
Црквеног певачког друштва – хора „Преподобни Роман
Слаткопојац”, дечјег црквеног хора „Хаџи Рувим” Ваљево,
вокалног ансамбла „Сион” из Сремске Каменице и мешовитог хора „Преподобни Рафаило Банатски” из Зрењанина.
Субота, 4. новембар, 20.30, Културни центар: Џез фестивал
– концерти састава „Fish in Oil”, China Moses” и „Schime Trio”.
Субота, 4. новембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: концерта бендова „Бјесови” и „Бриганд”.
Недеља, 5. новембар, 20.30, Културни центар: Џез фестивал – концерти састава „Daniel Erdmann’s Velvet Revolution”,
„Ambrose Akinmusire Quartet” и „Shime Trio”.

Тематски програм
Субота, 4. новембар, Светосавски дом, 18 сати: округли сто
„Значај духовне поезије и хорског певања за децу и инклузивне хорове”.

Изложбе
Понедељак, 6. новембар, 19 сати, Галерија савремене уметности: отварaње четрдесет седмог Салона уметности Панчева, с темом „У додиру с природом”.
Понедељак, 6. новембар, 19.30, Народни музеј Панчево:
изложба слика Пала Дечова, под називом „У додиру с природом – импресије из атељеа”.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЊИГЕ ДРАГАНА БРУЈИЋА

ЈЕДАН ДАН НА КРАЈУ СВЕТА
Панчево као симбол
Роман пун скривених
садржаја
У Градској библиотеци Панчево 19. октобра одржана je промоција романа Драгана Брујића под насловом „Један дан на
крају света”. Пред пуном
библиотеком о роману су говорили аутор књиге и Милан
Орлић, уредник издања.
„Један дан на крају света” је
лирски роман о постапокалиптичкој свакодневици преостале шачице људи након велике
катастрофе. Та планетарна
катастрофа отвара врата „добу
разарајућег бесмисла и бесмисленом разарању”.
– У борби за опстанак тај
мали број људи јури с једног
краја на други крај преосталог
света и они су у сваком погледу угрожени. Пре свега у оном
који је најтежи, а то је свакодневно преживљавање страха –
рекао је Орлић.
Аутор романа је додао да ће
свако ко прочита ово дело препознати Панчево.
– Панчево је инспирација,
сим бол деша ва ња којих смо
све сни – рас пад и про ме на
досадашњих система вредности. То је моје захва љи ва ње

мом граду и свему што сам у
њему про жи вео – рекао је
Брујић.
Сам наслов књиге открива о
чему се у њој заправо ради.
Први део означава радњу, док
је крај света дефинисан као
Панчево, јер се некада давно
баш у овом граду завршавала
железница, па се третирао као
„крај света”.
Град је симбол, како аутор
објашњава, згодан је због својих културних и историјских
слојева јер има трагове индустрије, разних цивилизација и
култура на малом простору.

Уредник издања је рекао да
је роман пун скривених садржаја, импликација и асоцијација и додао да начин на који
је све описано није случајан.
– Можда смо ми већ сведоци тих догађаја. Не у техничко-технолошком смислу, него
у смислу смене епоха, духа
времена. Сви смо свесни тих
драматичних промена, које су
биле незамисливе до јуче –
нагласио је Орлић.
Драган Брујић живи и ради
између Панчева и Београда, а
страсти су му историја и картографија. Коаутор је књиге

„Илустровани водич кроз Српску Спарту: фусноте из историје Панчева” (1998). Објавио
је „Водич кроз свет антике:
Грчка, Рим, Персија” и „Водич
кроз свет Византије: од Константина до пада Цариграда”.
Коаутор је обимне илустроване монографије „Београдска
надбискупија и њено окружење у времену и простору”. У
неколико наврата је објављивао у часопису „Свеске”. Приповетка „Ланци” уврштена је у
литерарну монографију „Панчево, варош где се Дунав улива у Тамиш”.

ДРУГЕ ВЕЧЕРИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛА

избор МОЈ
Биткоин

Филип Миленковић,
политиколог
ЗАНИМЉИВОСТИ: Пре скоро десет година Сатоши
Накомато (псеудоним, идентитет непознат) на интернету је са светом поделио
неформални документ у ком
је представио биткоин. Вредност биткоина у протекле две
недеље скочила је са 4.700
на скоро 6.000 долара. У
односу на пре неколико
година – више хиљада пута.
Да сте на самом почетку
криптоталаса уложили неколико десетина долара, данас
бисте били милионер. Биткоин је криптовалута, једна
од преко хиљаду активних,
најпознатија и највреднија,
виртуелна, дигитална валута, иза које не стоји држава.
Новац постаје слободан од
централних ауторитета. Технологија иза криптовалута је
блокчејн, технологија поверења, технологија која је и
даље на самом почетку и
чије примене су шире од
криптовалута, а неки предвиђају да је величине и револуционарног потенцијала
интернета. Блокчејн фама
постаје грозничава и тотална, а хајп је увелико захватио и Србију. Интересантно
је бити сведок нечега толико
узбудљивог. Истражите!
ФИЛМ: Дарен Ароновски је
режирао филмове „Пи”,
„Реквијем за снове” и многе
друге, култне филмове. Његово последње остварење је
филм „Mother”, са Хавијером
Барденом и Џенифер Лоренс
у главним улогама. Он је
стваралац, писац, а она његова жена и – срце. Живе одвојени од света, у великој кући,
у самотној и бајковитој даљини. Он је у стваралачкој кризи, а она му је у потпуности
посвећена. Ненајављени гост

на вратима изненада уноси
драму, али и неочекивану
динамику, која се развија у
сулудим правцима, све до
потпуног краја. Прича о уметности, љубави, стварању и
животу. Камера, звук и
атмосфера су фантастични.
Препоручио бих велико платно. Мислим да се још даје у
биоскопима.
ЕДУКАЦИЈА: Интернет нам
пружа могућност да учимо на
другачији начин: брже,
паметније и јефтиније, кад
год то желимо, темпом који
нам одговара. Добре онлајн
учионице су интерактивне и
персонализоване, отворене за
директну
комуникацију
између инструктора и ученика. Udacity (udacity.com)
јесте једна од платформи
које су оријентисане на тражене IT вештине, с фокусом
на иновативнијим знањима –
науци о подацима, машинском учењу, вештачкој интелигенцији и виртуелној реалности. Udacity своје програме
креира директно у сарадњи с
највећим технолошким компанијама, учи се кроз конкретан рад, на реалним пројектима. Неки курсеви су
бесплатни, а каријерни програми се наплаћују, месечно.
Udemy (udemy.com) такође
је интересантна платформа
за учење на даљину – за мало
новца, уз жељу, баш свашта
може да се научи.

Наступ светске звезде и премијера пројекта
Трубач Авишај Коен, један од
најперспективнијих музичара
данашње џез сцене, биће гост
друге вечери јубиларног, двадесетог Панчевачког џез
фестивала, у петак, 3. новембра, у 22 сата, у дворани Културног центра. Исте вечери од
20.30 наступиће и интернационални једанаесточлани састав
Владимира Николова и Срђана Ивановића, који промовише нови пројекат под називом
„Artistry in Broken Rhythm”.
Авишај Коен прешао је трновит пут од почетака у Израелу
до завидног статуса који ужива
данас. Музичко образовање му
никада није било проблем – у
земљи велике џез традиције је
већ као тинејџер наступао с
великим и значајним оркестрима, а од својих двадесетих

ПРОМО

Од 2. до 5. новембра, 10–14 сати, Дом омладине Панчево:
позоришни времеплов.

ФОТО:

Представе

МОЈ

Петак, 3. новембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

редовно снима ауторске албуме.
Публика и критика су га најпре
упознали преко његовог састава
„Тривени”, с басистом Омером
Авиталом и познатим бубњаром
Нашитом Вејтсом, где се трубач
представио као истанчани
модерниста са способношћу
иницирања нове и младе публике у свет џеза. Но Авишај Коен
коначно заокружује свој ауторски стил преласком код издавача ECM, где објављује два албума у новим поставама: „Into the
Silence” и актуелни „Cross My
Palm with Silver”. Ово је други
долазак Авишаја Коена у Панчево – први пут је наступио у
дворани „Аполо” 2014. године у
квартету Марка Тарнера.
Једанаесточлани састав пијанисте и композитора Владимира Николова и бубњара

Срђана Ивановића сачињен је
од најбољих музичара млађе и
средње генерације са ових простора. Домаћа публика ће са
усхићењем дочекати Панчевца
Кристијана Млачка, саксофонисту Луку Игњатовића, трубача Марка Ђорђевића и остале
музичаре отворене за свеже
видике. Неки од њих су стационирани у Француској, Италији и Аустрији, док су многе везе
настале за време њихових студентских дана у Холандији.
Назив пројекта „Artistry in Broken Rhythm” („Умеће у изломљеном ритму”) омаж је
легендарном албуму Стена
Кентона, а наговештава и Ивановићеве савремене ритмичке
структуре, као и исте такве
аранжмане и композиције Владимира Николова.

ДИГИТАЛНЕ ГРАФИКЕ

ПРОМОЦИЈА У БИБЛИОТЕЦИ

Апстракције
Милана Манића

Сто сенки над Београдом

У фоајеу Културног центра
Панчева до 2. новембра биће
изложене дигиталне графике
Милана Манића, које су настале у периоду од 2015. до 2017.
године.

– Заљубљеник сам у науку,
математику и уметност, поготово савремену. Овим апстрак-

цијама сам желео да прикажем осећајност, односно да је
пробудим код посматрача.
Мислим да је на неки начин
уврежено мишљење да је
апстрактна уметност – уметност геометрије и да је
то рационална уметност. То јесте тачно,
али с друге стране она
може да покрене осећања. Посебно због богатства колорита, неочекиваних композиција,
уклапања боја и линија
у слици – рекао је
Милан Манић.
Аутор је пореклом из
Пирота, а од 2012.
године је наш суграђанин. Ово је његова трећа самостална изложба,
а прва у Панчеву. До
сада је учествовао на
бројним групним изложбама у Пироту, Нишу
и Београду, а у новембру ће бити учесник
највећег светског бијенала дигиталне уметности „The
Wrong”, у павиљону „Phi” на
Кипру.

Промоција књиге „Сто сенки
над Београдом” Александра
Диклића одржана је у Градској
библиотеци Панчево у уторак,
24. октобра.
Друга књига о Београду
настала је као и прва, „Београд
вечити град”, након ТВ серијала и представља приче о људима који су некада живели у
нашој престоници.
– Мене нису интерeсовали
само датуми и фактографија.
Мислим да историје има и најмање у фактографији. Нечије
односе, политику и емотивне
везе тешко је описати датумима. Ја сам писао o суштини, ко
је од нас какав био, како се
понашао, и усред тога сам

поставио Београд као централну личност, као да је само биће.
Времешни старац који одолева
могућим и немогућим искушењима – рекао је Диклић.
Он је додао да се ми као народ
тренутно налазимо у битном
историјском тренутку када би
требало да одгонетнемо неке
ствари које су се догађале на
нашим просторима, али не због
било каквог реваншизма, већ да
бисмо знали ко смо и где смо.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ
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Пише: Талида talida.kv@gmail.com, 063/636-053

Добили ћерку
30. септембра: Софију – Ивана и Дејан Арађанин; 13. октобра: Миу – Александра Дан и Никола Трајковић; 14. октобра: Милицу – Верица Милкић и Милован Дидановић; 15. октобра: Ирену – Биљана и Дејан Јеротић, Марију –
Дијана и Мане Косановић; 17. октобра: Дуњу – Биљана и Стојан Ђорђевић,
Магдалену – Јелена и Дарко Ковачевић; 19. октобра: Милу – Мирјана и Никола Стојоски, Марију – Александра и Јован Крчадинац, Ану – Сања и Стефан
Ђорђевић; 23. октобра: Ленку – Бранка Стричевић Котец и Трифун Котец.

Добили сина
26. септембра: Валентина – Биљана Симонет и Никола Јанков; 28. септембра:
Павла – Драгана и Петар Живанов; 16. октобра: Петра – Нада и Драган Јанковић; 16. октобра: Аљошу – Драгана и Марко Вељановски, Михајла – Жељка и
Миливоје Мирковић; 17. октобра: Максимилијана – Јарослава Хрчек Хусарик и
Мартин Хусарик, Страхињу – Валентина и Данијел Секулић; 18. октобра: Емила
– Изидора и Јожеф Фораи; 19. октобра: Михајла – Сабиље Стојановић и Ненад
Константинов; 21. октобра: Андреја – Александра Гавриловић Миладинов и
Александар Миладинов; 23. октобра: Ђорђа – Невена и Вук Вучковић.

ВЕНЧАНИ
19. октобра: Александра Чевизовић и Миодраг Миленковић, Сања Стевановић и Горан Видаковић, Маргита Милошевић и Владан Перовић; 21. октобра: Андријана Бировица и Оливер Лекић, Јована Цвејин и Игор Илишев,
Марија Николић и Вељко Шкаљак, Милена Маричић и Саша Мисарача; 22.
октобра: Миљана Младеновић и Митар Мрдић, Данијела Дракулић и Ненад Димић, Весна Ченејац и Ђурица Совиљ; 28. октобра: Драгана Попадић и Слободан Кнежић, Марија Петровић и Никола Јанковић.

УМРЛИ
19. октобра: Милка Тонковић (1925), Марија Љубовић (1957), Димитрије
Димитријевски (1942); 20. октобра: Грозда Дакић (1935), Ана Тежер
(1935), Ђуро Бодловић (1935), Радмила Јовчић (1939), Невенка Малешевић (1926), Смиља Јанков (1933); 21. октобра: Славка Јоковић (1932), Весна Скала (1948), Нада Милошевић (1960); 22. октобра: Зоран Филипов
(1959), Стеван Сапунџија (1932), Милан Петровић (1930); 23. октобра:
Мира Димић (1937), Станија Радовић (1941); 24. октобра: Ана Љиљак
(1929), Ана Грбин (1932), Ненад Остојин (1948), Марина Игњатовић (1959),
Милош Белић (1930), Анка Паунов (1928); 25. октобра: Ана Кеблеш (1919),
Милан Јевтовић (1930), Милан Крковић (1950), Ђерђ Киш (1929), Драгица
Милосављевић (1965), Ливиус Стефан (1958), Загорка Адамов (1929), Јута Рашић (1943); 28. октобра: Марија Тодоров (1937).
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Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00
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КОКТЕЛ

КВАДРАТ 7 х 7

7

Речи су састављене од следећих слогова: А, А, ВА, ВА, И, ЛА, НА, НИ, НИ,

1

НИТ, ПЕ, РИ, СТА, СТА, ТА, ТА, ТАК, ТАР, ТЕ, ТИ, ТИ, ТИН, ЦА.

2

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Ову седмицу ће обележити чарке

Добра комуникација ове седми-

с најближим сарадницимa. У једном тренутку изгледаће да се
спрема земљотрес. Већ средином
недеље све ће бити у савршеном
реду и отвориће се нове могућности. Заузетост послом не оставља
вам времена за партнера.

це достиже степен високе дипломатије. Решаваћете ствари као од
шале, па ћете и сами бити изненађени постигнутим. Можете очекивати повећу своту новца, утрошите је паметно. Партнер може
да вас позове на краће путовање.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Прошлост вам поново куца на

Недостаје вам ваздуха, врти вам

врата и отвара могућност да све
што сте пропустили сада надокнадите. Новац који очекујете мало ће каснити, па нервоза може
бити изражена. Приуштите себи
краћи одмор с партнером и један
дуг отворени разговор.

се у глави, помало сте заборавни.
Префорсирали сте се. Застаните и
добро размислите на коју ћете страну и с ким. Мудро бирајте сараднике, а прилике за нови посао или
пројекат мало ће се одложити, што
ће се показати као добро решење.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Тренутно нисте у позицији да много паметујете, дајете критике и придикујете. Будите мудри и из прикрајка лобирајте за своју пословну
позицију. Решите своје папиролошке проблеме. Однос с партнером
је помало затегнут због ваше незаинтересованости и одсутности.

Бирајте речи у комуникацији с
партнером, пријатељима и сарадницима да не бисте изазвали нежељене реакције. Осећате да ствари морате да мењате из корена.
Још само када бисте знали одакле
да кренете. Чувајте оно што имате.
Причајте отворено с партнером.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Однос с колегама је прилично

Напокон можете да одахнете. По-

добар, чак је могуће да остварите сарадњу са особом с којом сте
давно сарађивали. Већи прилив
новца крајем седмице попуниће
ваш кућни буџет и успећете да
решите већину дуговања. Љубавни живот је у узлазној линији.

словни контакти које сте створили
с пролећа полако долазе у фазу реализације. Требаће вам времена и
живаца да се све доведе у ред, али
кренуло је. Новац вам пристиже
довољно да будете мирни. Преиспитујете однос с партнером.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Препуштате се често емоција-

Не срљајте и не пожурујте ства-

ма, размишљате о тренуцима које сте пропустили. Решени сте да
живот вратите у своје руке. На
пословном плану је динамично.
Налазите се на прекретници, па
ћете можда и променити посао.

ри. Будите мудри и сачекајте својих пет минута, који стижу ускоро.
Законски проблеми се полако решавају. Пословна ситуација се
смирује и све иде у вашу корист.
Држите се за партнера као крпељ.
Само покажите колико га волите.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. хемијски елемент (симбол Ат), 2. део фуд-

Девица

балског и рукометног гола, 3. врста занатлије, 4. глумци у староримској

3

Ован

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

драмској импровизацији, 5. врста јаког експлозива, 6. Ивана одмила, 7.

4

Будите опрезни у саобраћају,

привредна и викенд зона крај Панчева.

5

СПУНЕРИЗАМ

6

КЊИГА ДАНИЛА КИША

7

РАДИ ЈАНИ

без обзира на то да ли сте возач
или пешак. Напокон сте спремни
за отворен разговор, па шта буде. Пословно сте нестабилни,
превише причате и ослањате се
на мишљења других људи. Већи
новчани издатак крајем седмице.

Имали сте више трошкова него
што сте планирали. Можда сте
загризли превелики залогај. Само се смирите, удахните дубоко
и храбро крените да спроводите
своје идеје, нека виша сила је на
вашој страни. Партнерски односи су у кризи.

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4
Симбол
фосфора

Имати
обичај

УгоститељМирољубив ска радња
(скр.)

Последње
Целина,
слово
свеукупност
азбуке

Житељи
места
Амерић

Град у
Мађарској
(вино!)

Име
глумице
Рине

Завој,
омотач
Ознака за
Шведску

Град
у Србији
Стрка,
скупљање
Ознака за
тону

Врста
зачина

Тропски
папагај
Треске

Очигледан

ТРГОВАЦ И Пружа се
ДОБРОТВОР преко реке

Једнаке,
идентичне

Држава у
Индокини

Мера за
електрични
отпор

Уски усеци,
кланци

3

4

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. острво у Филипинском архипелагу, 2. ставити датум на документу, 3. приповедање (лат.), 4.
лекар специјалиста за болести уха.

ЊЕГОВО
ИМЕ

Римски
кућни бог
Предлог

АНАГРАМ

Други вокал

ЊЕГОВО
ПРЕЗИМЕ

Астал

Повлашћена
султанова
жена

Сумпор
Амерички
глумац
(Бред)
Италијанска
ТВ
Предлог уз
генитив

Једноцифрен
број

2

1
2
3
4

Све редом
пустити

ЊЕГОВ
НАДИМАК

1

Део трке
Лична
заменица

Робијаш
Симбол
азота
Ставњати
нити
у разбој

БДИ НАД БОЛЕСНИМА

САД СНИМКЕ СТАРИЦЕ
РЕШЕЊА – Квадрат 7 х 7: астатин, статива, тапетар, ателани, титанит, Иваница, Наритак. Анаграм: медицинска сестра. Скандинавка:
попуштати, Бор, омот, ким, стека, очит, ара, Лар, Илија, Милосављевић, с, осам, РАИ, етапа, сто, затвореник, теснаци, нитити. Спунеризам: „Рани јади”. Укрштени слогови 4 х 4: Минданао, датирати, нарација, отијатар.

ЖИВЕО 20
ГОДИНА У
ПАНЧЕВУ
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ШКОДА фабија, 1,4
2001 лимузина бензин-гас атест клима
063/772-60-03
(СМС)
КЛИО гранд туризма, купљен у Србији, први власник, прва фарба, 47.500 км,
гаражиран. 066/319258. (250146)
ПРОДАЈЕМ киа нексију, 2002. годиште,
нерегистрован, цена
450 евра.
063/436-911,
(250197)
ЛАДА на плин, 1200
С, прешла 141.000
км, регистрован до
краја марта.
061/605-568.
(250148)
ОПЕЛ корса Ц 2002,
1.800 евра, увоз.
064/668-85-53.
(250200)
ХЈУНДАИ аксент 1.4
Б, у одличном стању,
1999. годиште, 1.150
евра. 064/668-85-53.
(250200)
КАРАВАН опел вектра 2001, на продају.
064/189-40-91.
(250241)
ПРОДАЈЕМ југо
2005, регистрован,
650 евра.
063/179-36-83.
(256262)
ПУНТО 2009, 51.000
км, гас, кука, гаражиран, као нов.
064/243-87-20.
(250283)
ТВИНГО , 2004, прва
боја, 105.000 км, 3 В,
8 В, нове гуме, регистрован до септембра, 2.200.
064/144-27-40.
(250273)
ПРОДАЈЕМ ситроен
Ц 3, 2004. годиште,
регистрован, исправан, повољно.
060/000-33-73.
(250352)

ЗАСТАВА 101, 1991.
годиште, регистрован до 13. новембра
2017, 200 евра.
061/238-11-68.
(250361)
ТОЈОТА јарис, 1.4
дизел, регистрован,
власник, 2.400 евра.
064/564-83-35.
(250364)
ЗАСТАВА 101, скала
55, 2007. годиште,
бензин, гас, нерегистрован, 300 евра.
062/406-660.
(250434)
ФОРД ескорт 1991.
годиште, бензин-гас,
регистрован.
063/723-85-39.
СКУТЕР, спринт,
фалкон, регистрован,
власник; ТА пећ 6 кв.
063/320-608.
(250439)
ПУНТО 1.2, 8 в,
2008, петора врата,
атестиран плин, регистрован годину дана. 064/587-50-24.
(250445)
ПУНТО 1.2, 8 В,
2009, петора врата,
динамик опрема,
96.000 км, на име.
064/587-50-24.
(250445)

ОГЛАСИ

АУТО-ГУМЕ винтера
М-С, 185-60-R-15, 4
комада, прешле
1.000 км. Тел.
065/629-36-65.
(250461)
ФИЈАТ стило 2007,
1.6, бензин, опелов
мотор, 150.000 км,
власник. Плус два сета гуме, алу фелне
17 инча, 2.100 евра.
062/531-806
(250486)
ЧЕТИРИ точка, челичне фелне и зимске гуме, континентал, winter, 185/60, R
15. 063/865-24-32.
(250490)
ЧЕТИРИ точка, челичне фелне и зимске гуме тигар,
175/70 R 13, у одличном стању.
063/866-24-32.
(250490)
ФОРД фокус 1.8 спорт, 2001, регистрован до октобра 2018,
алу фелне, затамњена стакла + 4 точка
са зимским гумама,
металик. 060/343-7400. (250479)
ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ,
2007. годиште, 4.000
евра. 064/514-05-06.
(249726)

marketing@pancevac-online.rs

ЛАГУНА 1.5 ДЦИ,
2009, караван, власник, голф 4, 1.9
ТДИ, 3 В, 2001, власник, стра Х, 1.6,
атестиран плин у
точку, 2007, може
замена.
064/952-19-80.
(250505)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању,
90 до 800 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21.
(250217)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању
од 80 до 1.200 евра.
062/193-36-05.
(250514)
КУПУЈЕМ аутомобиле од 80 до 2.500
евра, стање небитно.
063/165-83-75.
(250515)
НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на адресу.
069/203-00-44,
066/409-991.
(250448)
ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало,
продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69,
061/211-59-15.
(250448)

ВЕШ-МАШИНА,
комбиновани фрижидер и половни делови од веш-машина.
Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07.
(249985)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

КЕСЕ свих врста, повољне цене, производња. „Атлантис
плус”, 255-57-86.
(249614)
ПРОДАЈЕМ бибер
цреп, стару циглу,
стару грађу.
064/370-79-47.
(249795)

МАШИНЕ

АСТРА 2.0 дизел,
2002, караван, клима, у првој боји.
064/587-50-24.
(250445)
ГРАНДЕ пунто 1,3,
мулитиџет, дизел,
2006, петора врата,
власник, све од опреме. 064/130-36-02.
(250445)

ЛАДА самара, 1300,
регистрован до маја
2018, призводња
1991. године. Тел.
064/057-37-55.
(250509)
ПЕЖО 307, sw, 1.6,
бензин, 2004. годиште, панорама кров,
3.000 евра. 064/51405-06. (250512)

СЕЈАЛИЦА ОЛТ житна, елеватор 12 м,
сетвоспремач 2.90
ИМТ, круњач већег
капацитета, шпедитер 2.5 тоне.
063/190-36-81.
(250450)
ПРОДАЈЕМ олтову
сејалицу за кукуруз.
064/523-28-32.
(250422)
ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ квалитетну, поцинковану,
монтажну гаражу,
словеначког произвођача:
2.70/5,25/2,30 м.
061/261-86-88.
(250290)
ИЗДАЈЕМ гаражу на
Котежу 1. 069/40983-42. (250316)
СТРОГИ центар, зидана, 13 м2, укњижена, 2.200 евра. (49),
„Мустанг”, 064/15118-93. (250327)
ИЗДАЈЕМ гаражу на
Стрелишту, Цвијићева улица.
064/238-68-94.
(250480)
АПАРАТИ

СЕРВИС телевизора,
дигиталних рисивера, монитора, даљинских. „Плус”,
Д. Туцовића 28.
353-463.

ТВРДО дрво, преостало, превоз бесплатан. 065/640-31-49.
(246601)
СВЕ врсте огревног
дрвета. Мерење код
вас кући.
065/501-56-51.
(246600)
ПРАСИЋИ и јагањци
на продају, вршим
печење на дрва-ражањ. 064/997-79-09.
(249437)

АЛУМИНИЈУМСКЕ
ограде и гелендери,
АЛУ и ПВЦ столарија. 063/801-84-76,
065/801-84-76.
249924)
БАГРЕМОВА и церова дрва на продају.
060/603-32-32.
(250142)
ШПОРЕТ алфа 90
лукс и мешалицу за
бетон. 064/570-6457. (250230)

ПРОДАЈЕМ вертикални замрзивач,
очуван, цена 10.000
динара. Тел.
063/717-34-08.
(250143)
ПЕЋ на чврсто гориво рубин, круњач и
прекрупар инекс
лифам.
064/572-33-03.
(2501829
ПРОДАЈЕМ кожни
тросед, двосед, фотеља – дрвена конструкција, 15.000.
062/360-064
(250218)
БУКОВ пелет биомакс краљево, форест Ивањица,
С-биом Лозница,
достава на кућну
адресу.
065/234-16-10.
(250228)
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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
(заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
АКЦИЈЕ ОД 2. ДО 30. НОВЕМБРА
ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,

леукоцити и тромбоцити) и гвожђе
Цена: 350 динара (у цену је укључено и вађење крви)

ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,
ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА УРИНА (физичко-хемијски преглед
урина)
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:
Т3 - цена: 400 динара, Т4 - цена: 400 динара
ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:
TSH - цена: 450 дин. fT4- цена: 450 дин. fT3- цена: 450 дин.
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 650 динара, fPSA - цена: 750 динара
ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

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

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)
dr sc. med.
Слободан Томић
Институт „Дедиње”
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД
др Јован Рудић
ГАК „Народни
фронт”
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)
ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара

•

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

КРУЊАЧ-ПРЕКРУПАЧ, тепихе собне и
кухињске – 3 комада,
цена договор.
063/717-12-03.
(250232)
ДРВА исечена и исцепана, повољно.
064/080-86-99.
(250310)
БУКВА, багрем, цер,
услужно сечење и цепање. 064/357-82-08,
Босанац. (250314)

ПЕЋ на бутан са боцом, пећ на гас са
чунковима, ТВ самсунг, крека весо, собни бицикли. 352114. (250349)
РАСПРОДАЈА кућних
ствари: тепих, сточић, лустер, кревет.
064/944-13-25.
(250375)
ПРАСИЋИ на продају. Мића, 064/30328-68. (250487)

ХИТНО продајем
гробницу на Старом
гробљу, 3.150 евра.
064/317-07-00.
(250322)
ПРОДАЈЕМ ТА ПЕЋ,
угаони лежај и југа.
064/264-06-00.
(250324)
ТА ПЕЋ 6 кв, цер и
уљани радијатор.
013/321-596.
(250328)
ПРОДАЈЕМ нову каду, врата дрвена са
штоком. Тел.
064/582-22-85.
(250289)

ПРОДАЈЕМ: троседе,
кауче, замрзивач
сандучар, мојца фотеље, гарнитуре, регале, мост-регал, сто
+ столице, спаваћа
соба комплет, ел.
шпорет, ТА пећи, теписи, амерички плакари, разно.
063/107-78-66.
(250376)
ПРОДАЈЕМ машину
за судове, прекрупач
и вагу 500 кг.
060311-29-64.
(250394)
ШПОРЕТ електрични, плин, гас, вешмашине, фрижидери,
угаона гарнитура,
орман, двосед, тросед, фотеља, ТВ комоде, компјутерски
столови, сточићи,
грејалице. Тел.
063/861-82-66. (250)
СВЕ врсте ПВЦ кеса
за пекаре, радње, пиљаре, замрзивач кесе, „Атлантис плус
0148, 064/923-07-60.
(250402)

МАНГУЛИЦЕ, 300
жива мера, 400 полутка. Имам и јариће. 062/167-16-81.
(250290)

ПРОДАЈЕМ комплетне ремонтоване ТА
пећих свих кв, достава, монтажа, гаранција, повољно.
061/641-30-36.
(250343)
ДВЕ приколице косовке од 6 тона, киперке (струја, ваздух,
хидраулик), леватор
од 11 м, лифам,
тракторска корпа.
Тел. 013/617-431, од
18 до 20 сати.
(250347)
ПРОДАЈЕМ нови
уљани радијатор, са
вентилатором, 5.000
динара, хитно.
064/363-60-08.
(250358)
ПРОДАЈЕМ тепих,
квалитетан, мало коришћен,м 3 х 2 м.
320-038. (250363)

ПАНЧЕВАЦ

КРУЊАЧ-ПРЕКРУПАЧ, врата собнаулазна, стари писаћи
сто, компресор, приколица. 064/139-0448. (250409)
АЛУМИНИЈУМСКА
врата са стаклом 205
х 125 и моторна тестера, повољно.
064/122-69-78.
(250420)
ПРОДАЈЕМ америчке стафорд теријере
старе 4 месеца, договор. 013/366-799,
061/113-05-20.
(250420)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, 2, 3, 4
и 6 кв, достава, гаранција. 064/366-5787, 335-930. (25044)
ПРОДАЈЕМ машину
за прање, сушење веша, индесит.
063/158-27-50.
(250442)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ
0д 4.5 кв, са постољем, исправна.
064/587-50-24.
(250445)
ПРОДАЈЕМ тример
за ограду, косилицу,
електрични шпорет и
женски бицикл.
065/417-85-79.
(250419)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, достава, монтажа, повољно. 063/898-00-82.
(240454)
ПРОДАЈЕМ половну
дрвену столарију.
Тел. 063/836-37-29.
(250457)
ПВЦ кесе свих врста,
дебљих и тањих, продаја на кило, цена
284. динара. „Атлантис плус”, 064/92307-60. (250458)

ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе, кухиња
10.000 динара, нова .
371-568, 063/773-4597. (249934)
ДВА професионалне
дрвене полице за одлагање хлеба, замрзивач сандучар 210
литара. 064/172-6038, 013/318-395.
(250474)
НАЈХИТНИЈЕ, два кауча, витрину, регал,
тепих, ТА пећ.
062/897-35-87,
065/544-79-79,
013/251-41-08.
(250483)
ТА пећ, 6 м2, одлична, 140 евра, Старчево. 063/375-725.
(250485)
ЋУРКЕ и пилићи на
продају. 064/125-2706. (250487)

ПРОДАЈЕМ букву,
храст, цер са услужним сечењем.
063/364-310, „Топлина ММА”. (250496)
ТА пећ 6 кв, очувана,
хитно, 60 евра.
063/454-005.
(250497)
СТО и столице, кауч,
тросед и фотеља, ормани, машина за сушење веша, фрижидер, компјутер сто,
сталак за телевизор,
округли сто, душеци,
комоде, витрине.
064/155-38-13.
(25051)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ антиквитете и старе јеврејске
ствари. 061/192-0045 (СМС)
КУПУЈЕМ значке, медаље, ордење, новац,
сатове, пенкала. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(250203)
КУПУЈЕМ полован
намештај, плинске
боце, старо перје,
старо гвожђе.
066/900-79-04.
(250172)
КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи
свих кв, добро плаћам. 061/641-30-36.
(250343)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, веш-машине,
фрижидере, замрзиваче, за рециклажу.
Златко,
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(250356)
КУПУЈЕМО гвожђе,
обојене метале, акумулаторе, веш-машине, замрзиваче, шпорете, фрижидере, телевизоре.
061/206-26-24.
(250377)
КУПУЈЕМО гвожђе,
бакар, месинг, алуминијум, олово, вешмашине, замрзиваче,
телевизоре. 061/32177-93. (250375)

КУПУЈЕМО акумулаторе, олово, гвожђе,
креке весо, замрзиваче, веш-машине,
шпорете, телевизоре.
061322-04-94.
(250375)

КУПУЈЕМО гвожђе,
обојене метале, вешмашине, замрзиваче,
телевизоре и остали
отпад. 064/484-1376. (250375)
КУПУЈЕМ старе сатове, новац, пенкала,
књиге, разгледнице,
ситне антиквитете.
013/233-35-01,
064/265-82-98.
(250422)
СТРИПОВЕ откупљујем. 063/826-65-72.
(250520)
КУПУЈЕМ перје, старински намештај,
стари новац, сатове,
слике, старе фигуре,
старо покућство.
335-974, 063/705-1818. (250440)
КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи.
061/198-81-42.
(250444454)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере,
веш-машине, замрзиваче. 064/158-44-10,
063/101-11-47.
(250409)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ фрижидер, веш-машину, делове, аспиратор, термо пећ. 013/346-790,
064/129-73-60.
(250488)

КУПУЈЕМ ТА пећи
свих величина, стање
није битно. 335-930,
064/366-57-87.
(250440)

КУЋА у Качареву,
170 м2, одмах усељива. Цена договор.
013/601-472. (24835)
СТАН 85 м2, нова
Миса, продајем.
063/272-594,
063/225-928. (24910)

ПРОДАЈЕМ усељиву
кућу на Кудељарцу
на 9 ари плаца.
064/040-82-72.
(249140)
ПРОДАЈЕМ кућу на
старој Миси, 7 ари,
45 м2 + 40 м2.
064/668-87-78. (и)
ХИТНО, спратна кућа, намештена, 220
м2, Јабука, ново насеље. 063/715-99-00.
(249557)
ПРОДАЈА плацева,
укњижени, Пелистерска и Кајмакчаланска. 063/894-88-11.
(249593)
ПРОДАЈЕМ плац на
Кудељарцу.
061/252-89-66.
(249604)
ПРОДАЈЕМ локацију
за градњу у Ул. Бранка Ановића 8, плац
5,6 ари. Извађена
информација о локацији. На плацу укњижено 260 м2, фронт
15 м. 063/704-89-18.
Надица.
(249447)
ЗЛАТИБОР, Водице,
кућа 51 м2 на 3 ара
плаца, легализована,
продајем/мењам.
063/802-58-36.
(249837)
ПРОДАЈЕМ плац код
Новог гробља 8.7
ара, струја, вода,
ограђен, помоћни
објекти. 063/371325. (250153)
ПРОДАЈЕМ плац на
Девојачком бунару,
11.5 ари, повољно.
062/333-274.
(2501549)

СРУШЕНУ кућу, Јабука, центар, плац 12
ари, воде има, струје
нема, укњижено,
6.000 евра.
060/389-13-81.
(250159)
КУЋА на продају,
Омољица, цена повољна. Тел. 167-331.
(250169)
ПЛАЦ на Тесли, 11 х
7 м. 063/729-72-86.
(250175)
ЈАБУЧКИ пут, 4 ара,
добар прилаз и ширина плаца.
069/213-97-37.
(250178)
НА ПРОДАЈУ ланац и
четвртина земље,
стари црепајски пут,
ланац и по, у петој
дужи и ¾ ланца у
шестој дужи.
065/283-53-01.
(250189)
ПРОДАЈА куће 350
м2, Мајке Југовића,
Панчево. 064/18217-16. (250190)
ВОЋЊАК, 18 ари,
Кудељарски насип.
063/472-669.
(250198)
ХЕКТАР грађевинског земљишта, северна зона, асфалт,
струја, вода, 18.500.
063/894-84-23.
(250221)
КАРАУЛА, нова кућа,
86 м2, енергетски пасош, укњижена, власник. 065/258-87-77.
(250225)
ПРОДАЈЕМ кућу на
Стрелишту, у Панчеву. 066/363-454.
(250229)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ОМОЉИЦА, плац
11,5 ари, струја, вода, гаража, започет
објекат. 064/260-0534. 8250227)
КУЋА, Стрелиште, 70
м2 + 45 м2, 10 ари,
могућа замена за
стан уз доплату.
066/351-808.
(250223)
ВОЈЛОВИЦА, нова
кућа, 170 м2, 3 ара,
хитно. 063/784-7134, 063/771-75-96.
(250248)

КУЋА, Омољица, 65
м2, 6.5 ари, легализована, помоћни објекти. 064/961-00-70.
(250265)
УЖИ ЦЕНТАР, 4 ара,
нова, на елитном месту, 130.000. (679),
„Трем 01”, 063/83623-83. (250267)
ПРОДАЈЕМ плац
14,37 ари у Панчеву,
грађевинска зона.
063/245-225.
(250284)
ПРОДАЈЕМ грађевински плац, 8 ари,
Козарачки просек.
Тел. 060/601-60-23.
(250297)

ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу у
Војловици.
013/232-21-30,
063/162-50-00.
(250301)
ПРОДАЈЕМ 75 ари,
северна зона.
066/354-791.
(250317)

НОВА МИСА, етажа
куће, гаража, подрум, део дворишта,
40.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (250318)
НОВА МИСА, 160 м2,
подрум и гаража,
60.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (250318)
МАРГИТА, почетак,
100 м2, 1.5 ари, без
улагања, усељива,
70.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(250325)
БАВАНИШТАНСКИ,
до пута, новија, 60
м2, 13,5 ари, укњижена, 25.500. (49),
„Мустанг”, 064/15118-93. (250327)
СТАРЧЕВО, главна
улица, лепа приземна, 75 м2, 6.5 ари,
24.000. (49), „Мустанг”, 064/151-1893. (250327)
КУЋА код Стакларе,
5 ари. 063/864-0985. (250333)
КУЋА на продају,
104 м2, на 4,66 ари
плаца, Старчево,
окретница, главни
пут. 061/187-24-22.
(250340)
ПЛАЦ, Јабука, 9.5
ари, стара кућа и половина, двојне, новије градња, 14.000.
063/825-28-34.
(250234)

БЛИЗУ центра, кућа
на 3,6 ари, 63.000;
Миса, укњижена, договор. (396), „Лајф”,
061/662-91-48.
ОМОЉИЦА, кућа,
Цара Душана 20, 150
м2, 24 ара, помоћни
објекти. 064/833-3157. (250366)

ОГЛАСИ

ВОЈЛОВИЦА, приземна, 139 м2 + локал 30 м2, на 7,29
ари, 31.000 евра.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(250398)
КУДЕЉАРСКИ насип,
Преспанска, 88 м2,
трособан на 4.8 ари,
35.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (250398)
БАНИЈСКА, дворишна спратна, укњижена два стана, 120
м2, 29.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (250398)
КУЋА у Војловици,
продајем/мењам за
стан. 064/280-27-05.
(250402)
ВОЈЛОВИЦА, Јаношикова, приземна
кућа, 206 м2, плац
14,5 ари, одлична за
пословни простор,
46.000 евра.
064/683-84-27.
(250424)

ХИТНО продајем кућу у Долову на 29
ари. 371-274,
064/176-88-52.
(250425)
ПЛАЦ, Миса, Шарпланинска 141, 6
ари. 064/613-24-28.
(250444)
ПРОДАЈЕМ спратну
ккућу на 5 ари, сређену, повољно. „Весна 2”, 066/937-0013. (250459)
СТАРА Миса, 4,3 ара
са кућом за рушење,
19.500. (320), „Премиер”, 063/800-4430. (250411)
ПЛАЦ 13 ари у Банатском Брестовцу
на продају. 063/70057-51. (250466)
ХИТНО продајем ланац земље код касарне 5.000, Власинска.
Тел. 062/882-11-32.
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НОВА породична кућа, стара Миса, 98
м2, две стамбене јединице, ПР + I,
28.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(2504678)
БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ, приземна сређена кућа, 150 м2 +
помоћ. објекти, плац
2963 м2, 28.000.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(2504678)

КУЋЕ: Стрелиште,
100 + 500 м2, само
32.000; Топола, нова,
фул, 30.000. (067),
„Милка М”, 063/74428-66. (250508)
ПЛАЦЕВИ, северна
зона, 36, угао, кућа,
идеално за више занимања, 65.000.
(067), „Милка М”,
063/744-28-66.
(250508)

СТАН на новој Миси,
Приморска 27, 39 м2,
II спрат, сопствено
централно грејање на
струју, 22.000 евра,
власник.
063/711-41-89.
(250097)
СТАН, 61 м2, Г. Град,
грејање, трећи спрат,
власник. Тел.
064/136-42-00.
(250164)

ДОСИТЕЈЕВА, 44 м2,
29.000; Стрелиште,
леп трособан, ЦГ,
42.500. (396),
„Лајф”, 061/662-9148. (250346)
ЦЕНТАР, стан кућа
са двориштем,
25.000; Пепељаре, I,
двоипособан, 25.000.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(250346)

ХИТНО продајем два
стана, договор, хитно. 064/130-27-34,
064/386-92-86.
(250219)
СОДАРА, 83 м2 + гаража, ЦГ, 42.000 и
74 м2, II, 40.000.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(250346)
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА, двоипособан, за
сређивање, 31.000,
Содара, војне, двоипособан, гледа на реку, 36.500. (396),
„Лајф”, 061/662-9148. (250346)

ЈЕДНОИПОСОБАН,
40 м2, С. Саве, новоградња, 18.500, усељив. (470), „Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(250334)
ДВОИПОСОБАН, 63
м2 + 6 м2, ЦГ, војне
зграде, 37.000 евра.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(250334)
ГАРСОЊЕРА, Котеж
1, нови део, 28 м2,
ЦГ. (470), „Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(250334)

ТЕСЛА, једнособан,
ВП, ЦГ, 20.000; двособан, III, 26.000.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48.

ДВОСОБАН, Котеж
2, 57 м2, тераса,
30.000. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ плац на Јабучком путу, минимално 15 ари. Тел.
065/334-17-26.
(246244)
СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, део куће 45 м2, једноипособан, 15.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(250472)
КУДЕЉАРАЦ, главна
улица, новија кућа
75 м2, 12 ари, договор. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(249451)
ПЛАЦ, Дубока бара,
Палилула, 10,5 ари,
кућица 21 м2, вода,
телефон, могућа
струја, близу окретнице 108. 064/43724-67. (250491)
КУЋА на Маргити, 30
м2 + 30 м2 помоћни
објекат, цена 16.000
евра. 064/248-90-16.
(250498)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу са два стана,
етажно грејање, за
стан. 061/224-47-97.
(4737)
ПРОДАЈЕМ испарцелисано грађевинско
земљиште, Јабучки
пут. 060/504-54-44,
061/187-55-13.
(250510)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

БЕЗ ПОСРЕДНИКА
продајем трособан
стан 73 м2 на Тесли.
064/175-63-14 (СМС)
ТЕСЛА, продајем
троипособан стан новије градње 61 м2,
ЦГ, II спрат у мирној,
слепој улици са зиданом гаражом у дворишту. Стан је одмах
усељив, са кухињом
и плакаром, 45.000
евра. 060/628-46-56.
(СМС)
ЦЕНТАР, продаја
станова, 40 – 120 м2,
650 – 850 евра/квадрат, са ПДВ-ом.
063/323-584.
(248462)
МИСА, 34 м2, 17.500;
ПР, 70 м2, 24.000.
063/377-835.
(248790)
ПРОДАЈЕМ стан, 92
м2, војна зграда, Котеж 2, поред аутобуског стајалишта. Реновиран. Власник.
063/238-454,
060/355-58-88.
(249729)
НОВА МИСА, стан,
85 м2, продајем.
063/272-594,
063/225-928.
(249929)
СТРЕЛИШТЕ, 53 м2,
власник, ЦГ, лифт,
двособан. 064/12801-98. (250163)

18

Петак, 3. новембар 2017.

СТАНОВИ
ПОНУДА

ДВОСОБАН, Тесла,
ЦГ, одмах усељив,
повољно. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(250334)
ХИТНО продајем
двоипособан стан, 50
м2, ЦГ, сређен, Котеж 1, фиксно,
28.000 евра.
064/129-27-62.
(2503829
ПРОДАЈЕМ једнособан стан, приземље,
ТА, 36 м2, близу центра. 064/829-29-02.
(250396)
ПРОДАЈЕМ стан на
Котежу 2, 43 м2, сређен. 069/129-19-87.
(2150386)
ТЕСЛА, једноипособан, 32 м2, ЦГ, III,
23.500. (069), „Стан
плус”, 063/771-7596. (250248)
УЖИ центар, двоипособан, 57 м2, ЦГ, III,
сређен, 45.000.
(679), „Трем 01”,
063/740-79-95,
063/836-23-83. (250)
КОТЕЖ 2, двособан,
58 м2, ЦГ, ПР, усељив, 28.500. (679),
„Трем 01”, 063/83623-83. (250267)
ЈЕДНОСОБНИ, 34 м2,
Стрелиште, 21.000;
Тесла, центар,
15.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(250279)

ОГЛАСИ

СОДАРА, двоипособан, 75 м2, ЦГ, II, две
терасе, два мокра
чвора, усељив,
40.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83,
063/740-79-95.
(250267)
СОДАРА, двоипособан, 56 м2, ЦГ, VI,
лифт, није задњи,
30.000. (679), „Трем
01”, 063/740-79-95,
063/836-23-83.
(250267)

КОТЕЖ 2, 68 м2, IV,
ЦГ, Војвођански булевар, предњи део.
061/296-52-08.
(250295)
ПРОДАЈЕМ укњижен
нов стан, 35 м2, у
центру града.
060/634-01-26.
(250296)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан у Панчеву, Тесла, двособан, 38 м2,
за стан у Краљеву.
063/891-25-70.
(249988)
ДВОСОБНИ, 55 м2,
Стрелиште, 26.000;
Котеж, Тесла, 28.000.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
(250279)
НОВА МИСА, 56 м2,
нов, двособан, укњижен, власник, 1/1,
аутобуска, 29.000
евра. 064/144-27-40.
(250273)
СТАН на продају,
хитно, Максима Горког 49. 064/290-4509, 061/348-20-00.

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
за мањи стан, Содара, 74 м2, I спрат, ЦГ.
Власник.
064/616-47-67.
(250299)
ЦЕНТАР, 37 м2, нов,
укњижен, власник.
063/208-352.
(250303)
ПРОДАЈЕМ у мирном крају одмах усељив салонски трособан стан површине
104 м2, укњижен, налази се у згради старије градње на првом спрату са два
улаза, потпуно сређен, плус зидана гаража и велики подрум. 064/422-42-63.
(250306)
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ПРОДАЈЕМ два стана
у истој згради на Содари, хитно.
064/867-48-61.
(250313)
КОТЕЖ 1, двособан,
50 м2, ЦГ, IV, 27.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(250318)
НОВОГРАДЊА, гарсоњера, II, етажно
грејање, 20.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(250318)
НОВА МИСА, 47 м2,
новија градња, код
школе, 22.000. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (250318)
СТРЕЛИШТЕ, стан 66
м2, I спрат, В. Влаховића, 37.000 евра.
064/305-92-00.
(250320)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан, нова Миса, 56
м2, за хрватско приморје, укњижен, намештен, 26.000.
063/886-85-21.
(250323)
ТИП СТАНКО, једнособан, 32 м2, први
спрат, ТА, 20.000,
договор. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (255)
СОДАРА, војне зграде, двоипособан, ПР,
сређен, 33.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(250325)
ЦЕНТАР, 63 м2, други спрат, новија
градња, 40.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(250325)

СТРЕЛИШТЕ,
центар, 39 м2,
приземље, ЦГ,
18.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(250325)
СТРЕЛИШТЕ, почетак, двособан, други
спрат, тераса,
24.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(250325)
ПЕПЕЉАРЕ, двоипособан, 58 м2, високо
приземље, 22.000.
(677), „Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
(250325)

ЈЕДНОСОБАН, нов,
30 м2, приземље, Миса, 18.500, договор,
власник.
063/304-222.
(250326)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52 м2, VI, ЦГ,
уредан, 24.500. (49),
„Мустанг”, 069/22666-58. (250327)
ТЕСЛА, већи двособан, ВП, ЦГ, 62 м2,
добар, 33.500. (49),
„Мустанг”, 069/22666-58. (250327)
ТЕСЛА, двособан, 50
м2, I, TA, уредан,
28.500. (49), „Мустанг”, 069/226-6658. (250327)

КОТЕЖ 2, Кикиндска, двособан, 58 м2,
приземље, 28.500.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(250327)
Г. ДИМИТРОВА, двоипособан, рађено купатило, ЦГ, V,
36.500. (49), „Мустанг”, 064/151-1893. (250327)
ТЕСЛА, једнособан,
34 м2, II, ТА, тераса,
23.000, договор.
(49), „Мустанг”,
064/151-18-93. (257)
ЦЕНТАР, 2.0, ТА, договор; двоипособан,
ЦГ, 40.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ТЕСЛА, ДВОСОБАН,
49 м2, 26.000; двособан, 53 м2, 26.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(250398)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 59 м2, ТА,
25.000; двособан, 53
м2, 21.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (250398)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 68 м2, V, 38.000,
лифт. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (250398)

ЦЕНТАР, двособан,
51 м2, други спрат,
ТА, 32.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (250398)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 38 м2, IV,
21.000, двособан 61
м2, 31.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (250398)
МИСА, двоипособан,
63 м2, први спрат,
32.000. (097), „Перфект”, 064/348-0568.(250398)
МИСА, двособан, 46
м2, 24.500; једноипособан, 40 м2, 22.500.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(250398)

ОГЛАСИ

КОТЕЖ 2, двособан
60 м2, лифт, ЦГ,
35.000; двособан, 58
м2, 28.500. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (250398)
ТЕСЛА, једнособан,
33 м2, 22.500; двособан, 52 м2, 30.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (258)
КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25 м2, 16.000;
двособан, 50 м2,
30.000. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (250398)
ПРОДАЈЕМ стан, шири центар, 46 м2, одмах усељив. 065/88224-04, 065/618-2552. (250407)
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КОТЕЖ 2, двособан,
ЦГ, 28.500; једнособан, Котеж 1, 40,
26.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(250414)
ТЕСЛА, 1.0, ТА,
23.000; Стаклара, 60,
24.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(250414)
КОТЕЖ, трособан,
двособан, Стрелиште
трособан, двособан,
Тесла трособан. „Весна 2”, 066/937-0013. (250459)
НОВА МИСА, двособан, III, 58 м2, ТА,
22.500. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(250411)
СКУПШТИНА станара продаје нуређен
тавански простор на
Содари, 140 м2.(320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(250411)
ШИРИ ЦЕНТАР,
стан/локал, 35 м2,
ТА, дуплекс, 17.500.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (250411)
ТЕСЛА, трособан, VI,
72 м2, ЦГ, 41.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (250411)
ЦЕНТАР, двособан,
II, 55 м2, ТА, 32.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (250411)
СТРЕЛИШЕ, 39 м2,
ПР, 22.000, договор.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05. (250)

СТРЕЛИШТЕ, 66 м2,
двособан, IV,
30.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(2504678)
СТРЕЛИШТЕ, 54 м2,
двособан, III, двособан,32.000, договор,
комплет реновиран.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(2504678)
СТРЕЛИШТЕ, новоградња, 50 м2, двособан, I спрат, 41.000,
са делом намештаја.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(2504678)

СТРЕЛИШТЕ,
74 м2, трособан,
III спрат, 38.000,
договор. (636),
„Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(2504678)
СОДАРА, стан у низу, 65 м2, ПР, сређено, 60 м2, 25.000, договор. (636),
„Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(2504678)
ТЕСЛА, двособан, 51
м2, III, ТА, 29.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(250472)

КОТЕЖ 2, гарсоњера, 22 м2, IV, ЦГ,
лифт, 16.000, договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274951. (250472)
ЦЕНТАР, једнособан,
36 м2, VII, ЦГ, без
улагања, 26.000.
(336), „Олимп”, 351061. (250472)
КОТЕЖ 2, двособан,
преуређен у двоипособан, 63 м2, ВП, ЦГ;
без улагања, 35.000.
(336), „Олимп”, 351061, 064/234-36-01.
КОТЕЖ 1, двособан,
62, III,ЦГ, сређен,
35.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
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СТАНОВИ
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КОТЕЖ 2, одличан
двособан, 53 м2, II,
32.500. (398),
„Кров”,
060/683-10-64.
(249451)
ЦЕНТАР, дуплекс,
143 м2, два купатила,
џакузи, двострано
орјентисан, две терасе, етажно грејање,
дрва, гас, алуминијумска столарија, дрвена, 110.000 евра.
(679), „Трем 01” ,
063/836-23-83.
(4737)

ПРОДАЈЕМ стан на
Стрелишту, 56 м2.
064/173-85-17.
(250489)
ГАРСОЊЕРА, Тесла,
II, 25, прелепа, договор; Д. Град, 16 м2,
ПР, 8.500. (067),
„Милка М”,
063/744-28-66.
(250508)

ЈЕДНОСОБНИ, Маргита, нов, прелеп,
16.500; центар, 34
м2, I, нов, 26.500.
(067), „Милка М”,
063/744-28-66.
(250508)
ЈЕДНОИПОСОБАН,
ПР, 42, нов, 18.500;
Маргита, 48 м2, усељив, 17.000. (067),
„Милка М”, 063/74428-66. (250508)
ПРОДАЈЕМ стан на
Стрелишту, власник,
38 м2, 19.500.
064/339-20-41. (253)
ДВОИПОСОБАН,
Миса, I, прелеп, Пепељаре, I, 58, 25.000.
(067), „Милка М”,
063/744-28-66. (25)

ТРОСОБНИ, Котеж
2, II, 78, 46.000, центар, II, 90, 60.000;
78, 43.000. (067),
„Милка М”, 063/74428-66. (250508)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

ОГЛАСИ

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан од 50
до 60 м2, ЦГ, лифт,
Котеж 2, Котеж 1,
Тесла или Содара,
без посредника.
065/405-35-31.
(250173)
КУПУЈЕМ трособан
стан без посредника,
Тесла, Котеж 1, Котеж 2, центар.
063/873-03-60.
(250239)
КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за
реновирање, исплата
одмах. 064/206-5574. (250325)
ПОТРЕБНИ станови
свих структура, брза
исплата. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-5574.(250325)
КУПУЈЕМО станове и
ккуће свих струткура. Брза и сигурна
исплата. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (250398)
ПОТРЕБНЕ некретнине у насељу Стрелиште, брза реализација. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(250487)
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АГЕНЦИЈИ „Милка”
потребна двособан
стан, центар, Тесла,
Котеж, Котеж 2.
(067), „Милка М”,
063/744-28-66.
(250508)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ празан
стан на спрату куће
код старог бувљака.
064/319-47-72.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан у кући, Стрелиште, ненамштен. Звати после 17 сати.
063/811-82-54
(СМС)
ИЗДАЈЕМ двособан
комфоран стан, ненамештен.
066/209-400.
(249694)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан, дуплекс на новој Миси. 063/83956-81 (249807)
ИЗДАЈЕМ двособан
празан стан на Стрелишту. 062/114-6373. (249486)
ИЗДАЈЕМ нов једноипособан стан, нове
ствари, ЦГ, клима,
интернет. 335-807
(250255)

ИЗДАЈЕМ стан, намештен, 50 м2, ТА
грејање, Котеж 1.
065/665-75-10
(250240)
ИЗДАЈЕМ двособан,
намештен стан, без
грејања, у центру.
063/811-08-13
(250177)
ИЗДАЈЕМ собу самцима, Стрелиште.
320-847 (250242)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
Миса, Тимочка 32.
Све посебно, струјни
сат. 013/371-635,
064/993-71-74.
(250185)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан у центру, звати
после 15 сати.
063/755-51-77 (2504)
ИЗДАЈЕМ намештен,
једнособан стан.
063/436-911 (25019)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу студенткињи
или ученици, Котеж
2. 318-321, 064/90802-94 (250274)
ИЗДАЈЕ се једнособан стан на Миси са
грејањем. 013/371561 (250269)
ИЗДАЈЕМ кућу од
120 м2 у Војловици.
064/490-78-50
(250292)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

БЕСПЛАТНО собу,
кухињу, купатило, издајем станарки у
Иванову. 064/37294-71 (250355)
НАМЕШТЕНИ: једнособан+једноипособан, новоградња,
двориште, 80 евра,
код хотела „Тамиш”.
064/122-48-07
(250345)
ДВОСОБАН засебан
стан у кући издајем,
етажно грејање, кућа
са изолацијом, близу
„Беовоза”. 066/80710-40 (250317)
ИЗДАЈЕМ једнособан, ненамештен
стан на Котежу 2.
064/168-64-28
(250355)
ИЗДАЈЕМ мањи намештен стан на Тесли. 064/154-27-86
(250355)
ИЗДАЈЕМ стан, 45
м2, озбиљној породици, спортски центар
нова Миса. 064/36360-08 (250318)
СТАН трособан у кући, новији, грејање,
издајем, гаражу, магацин, Котеж.
061/721-25-84
(050373)
ИЗДАЈЕМ двособан,
комфоран, ненамештен стан. 066/209400 (250380)
ИЗДАЈЕМ стан, Тесла, мањи двособан,
без грејања, ненамештен. 064/426-27-09,
064/238-09-46
(250395)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Стрелишту,
II, ЦГ. 062/871-58-25
(250389)
ИЗДАЈЕМ двособан
полунамештен стан.
064/187-20-13.
(250433)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, Котеж 2, преко
пута Пиваре.
066/345-046.
(250441)
ПОТРЕБАН намештен/ненамештен
стан, Миса, 30 – 40
м2, првенство зграда.
065/468-21-61.
(250455)

ИЗДАЈЕМ стан, ненамештен, нова Миса.
065/372-52-50.
(250456)
ИЗДАЈЕМ стан у центру. 062/741-11-19.
(250464)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан, 61 м2, ЦГ, клима, Содара. 063/217133. (250465)
ИЗДАЈЕМ потпуно
намештен једнособан
стан у кући, ТА,
Стрелиште. 061/20229-69. (250495)
СТАН, Тесла, 35 м2,
комплетно намештен, ЦГ, 160 евра са
целокупном режијом. 064/514-05-06.
(250512)
ИЗДАЈЕМ велики
двособан стан, намештен, посебно бројило, улаз. Карађорђева. 064/994-13-16.
(250516)
ЈЕДНОСОБАН реновиран намештен
стан, строги центар,
ЦГ, 40 м2. Тел.
063/812-42-83.
(250506)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал 17,5 м2,
Тржни центар Трубач, II спрат.
063/850-02-66.
(249809)
ИЗДАЈЕМ локал на
Стрелишту. 013/315860. (250026)
ПОТРЕБНА гаража
или магацин до 100
м2, Ново Село, Владимировац. 064/64800-65. (250177)
ЛОКАЛ 40 м2, лепо
сређен, приземље,
ТЦ Змај Јовина до
Његошеве, изнајмљујем. 064/963-60-06.
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
локале од 81 и 39 м2,
у центру Стрелишта.
Тел. 064/267-71-74.
(250188)
ИЗДАЈЕМ локал 12
м2, центар, излог до
улице. 066/314-803.
(250238)
ИЗДАЈЕМ локал, нов,
велики излог, одлич-

на локација, одмах
усељив. 063/617-421.
(250257)
ИЗДАЈЕМ локал у
најпрометнијем делу
града. Више информација, 065543-2141. (250307)
ИЗДАЈЕМ локал 40
м2, велики излог,
паркинг, повољно.
063/301-073.
(250310)
ИЗДАЈЕМ канцеларијски простор и пословни простор у
центру. 064/267-7217. (250313)
ИЗДАЈЕМ локал 25
м2, Карађорђева 33.
346-448. (250278)
ЛОКАЛ у Ж. Зрењанина 25 + 7 м2, ради
20 година, продајем/мењам. 345-534,
064/246-05-71.
(250344)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
издајем локал, 16 м2,
у згради, нов.
065/966-66-61,
013/362-135.
ПРОДАЈЕМ локал 41
м2, Бифе „Тесла”.
Тел. 831-168,
062/827-09-72.
(250447)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ два локала, ТЦ
Змај Јовина, улаз из
Његошеве. 063/256207. (250402)
ПРОДАЈЕМ пословну
зграду у центру, 500
и 1.650 м2.
060/312-90-00.
(250473)
ИЗДАЈЕМ локал код
улаза Зелене пијаце.
060/351-03-56.
(250501)
ЛОКАЛ 30 м2, два
улична излога, строги центар издајем.
066/344-033.
(250502)
ИЗДАЈЕМ фризерско-козметички салон, нов, комплетно
сређен, Тесла, 200
евра. 064/514-05-06.
(250512)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНА радница
за рад у кафићу.
069/108-06-54.
(250037)
ПОТРЕБНИ радници
у ауто-перионици.
063/135-28-32.
(250037)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ –
потребне раднице за
рад у кухињи и за
роштиљем, локал у
центру. 063/834-8810. (250105)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ –
потребне раднице за
рад за роштиљем и у
кухињи, локал у Браће Јовановић.
063/897-55-04.
(150105)

ПОТРЕБНЕ искусне
раднице за рад на
индустријским шиваћим машинама.
064/042-99-92.
ИСКУСАН фризер
потребан разрађеном салону у Жарка
Зрењанина. Тел.
065/630-73-32.
(249216)
ПОТРЕБНИ кувари
са искуством.
061/277-48-03. (ф)
ПОТРЕБНИ возачи физички радници са
Ц категоријом за дистрибуцију пића на
територији јужног
Банат. Тел. 063/494512, 062/446-285.
ГРАЂЕВИНСКОМ
предузећу Still-Neet
потребни грађевински мајстори са искуством, свих профила,
пријава, редовна
плата... 013/333-311.

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у производњи.
065/334-87-15.
(250167)
ФИРМИ NEXT LOGISTICS потребан возач Ц и Е категорије,
са искуством у међународном транспорту. Никола, 063/271907.

РЕСТОРАНУ „PocoLoco” потребни кувари и посластичари.
013/355-222.
(250308)

ПОТРЕБАН кувар,
ресторан „Кокошка”.
064/126-83-53.
(250215)
ФИРМИ потребан
возач са Ц и Е категоријом. 061/155-9818. (250226)

ПОТРЕБНИ диспечери транспорта са одличним познавањем
енглеског језика и
рада на рачунару.
Пријаве слати на
dispatchertransporta
@gmail.com
(250309)
ПОТРЕБНИ вредни
млађи људи за посао
монтеа скеле. Звати
од 9 до сати радним
данима. 013/633560. (250321)

ГРАЂЕВИНСКОЈ лимарији „Марковић”
потребни помоћни
радници.
060/571-55-22.
(2502549)
ПОТРЕБАН радник
за рад на „бувљој пијаци” у Панчеву.
Фирма „In trikotaža”
из Ариља. Контакт
телефон 061/310-9259, Никола. (ф)

ПЕКАР, хлеб, пециво, преподневни рад,
помоћни и продавачица.
064/120-09-42,
(250341)
РОШТИЉ код Тому
Лесковчанина: потребно више радника
са или без искуства у
припреми и на салатари.
065/900-50-08.
(250367)
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ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНА конобарица за рад на бувљаку. 064/132-9812. (250368)
ДЕФЕКТОЛОГ са искуством у раду са децом са сметњама у
развоју држи часове.
064/569-07-33.
(250377)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у маркету
„Бомбончић”. Доћи у
недељу, 5. новембра
2017, у Улици Синђелићева 21, од 18 до
20 сати. (250376)

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у маркету
„Бомбончић”. Доћи у
суботу, 4. новембра
2017, у Улицу Иве
Курјачког 59-а, од 18
до 20 сати. (250376)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у маркету
„Бомбончић”. Доћи у
петак, 3. новембра
2017, у Улици Моше
Пијаде 4, од 18 до 20
сати. (250376)
ПОТРЕБАН кувар ресторану „Рустико” у
Улици Браће Јовановић 12. 013/258-0760. (250428)
ДЕВОЈКА за рад у
кафићу, само пре
подне. 063/208-389.
(250437)
ПОТРЕБНИ молери,
гипсари, фасадери,
помоћни радници за
стални радни однос.
063/319-208,
065/228-78-66.
(250451)
ПОТРЕБНА спремачица, плата 26.000,
плаћен пут. 013/371920, 063/813-29-76.
(250469)
ПОТРЕБАН конобар
или конобарица за
рад у кафићу.
060/043-52-98. (25)

КОВАЧКО-БРАВАРСКОЈ радионици потребан радник, предност искуство.
064/207-19-88.
(250481)
ТРАЖИМ шефа градилишта, са искуством. 063/817-9404. (250482)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК песак, сејанац, одвоз шута
малим и великим кипером. 064/664-8531, 013/342-338.
(СМС)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлера, шпорета, разводних табли, индикатора, инсталација. Мића,
064/310-44-88.
(248821)
ЧАСОВИ. Основе
електротехнике. Професор са искуством.
062/801-97-58.
(249245)
УГРАЂУЈЕМ видео
надзор у стамбене и
пословне објекте.
064/134-30-18.
(249696)
АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђујем, поправљам,
замена гуртни.
064/181-25-00.
(249404)

ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова
и каљевих пећи.
063/155-85-95.

АЛУ и ПВЦ столарија, ролетне, комарници, уградња, сервис.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(249924)

ДИХТОВАЊЕ дрвених прозора и врата
алуминијумским
лајснама, квалитетно
и брзо. 063/801-8476, 065/801-84-76.
(249924)
СРПСКИ језик, часови, основци и средњошколци. Искусна
професорка. Миса.
064/322-46-79.
(249936)
МАЛТЕРИАСЊЕ, зидање, реновирање,
кровови, бетонирање, стиропор, бавалит фасаде, повољно.
063/865-80-49.
(249951)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање,
кровови, бетонирање, стиропор, бавалит фасаде, повољно.
063/865-80-49.
(249951)
ПОПРАВЉАМО ПВЦ
АЛУ и дрвену столарију, ролетне, венецијанери, стаклорезачке услуге. Сигурносна врата.
060/545-34-04.
(248986)
РАДИМО све физичке послове: рушења,
ископи, бетонирања,
обарање стабала, одношење непотребних
ствари, итд.
064/122-69-78.
(250253)
ОБАРАЊЕ стабала,
крчење плацева, разбијање бетона, одношење ствари.
060/035-47-40. (250)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(250249)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика, часови. Тел.
251-19-81, 063/85222-43. (250250)

ЧИСТИМ куће и станове, ако вам треба
позовите,
064/278-71-20.
(250246)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар, 013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94.
(250244)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(246610)
МАТЕМАТИКА, часови (основци, средњошколци). Искусна
дипломирана професорка математике.
Повољно, успешно,
центар. 343-370.
(250174)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, повољно и квалитетно.
064/698-97-41.
(250192)

ТВ и сателитске антене, монтажа и дигитализација ТВ-а.
064/866-20-70.
(250201)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старих,
монтажа нових цеви,
одгушења, монтажа
санитарије. 062/382394. (250202)
ПОПРАВКА телевизора и монитора
свих модела, долазак
на кућну адресу. Тел.
060/151-14-11.
(250210)
ЧИСТИМ и спремам
станове, педантно и
квалитетно. 061/41244-50. (250209)
МАСАЖА: терапеутска, релакс, парцијална и педикир, урасли нокти, курје очи.
061/308-95-86.
(250336)
НЕМАЧКИ, часови,
свим узрастима преводи. Припрема полагања свих нивоа.
352-892, 061/656-0404. (250338)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлера, шпорета, разводних табли, индикатора, инсталација. Мића,
064/310-44-88.
(250339)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар, 064/157-2003. (2503423)
ПРЕВОЗ ствари, робе, селидбе комбијем
3.5 тоне. Јоца,
061/616-27-87.
(250342)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим,
јефтино, 23 године
искуства. 013/25178-97, 063/782-5148. (250348)
АУТО-ПРИКОЛИЦЕ,
издавање, 10 евра
дан. Позовите,
064/235-08-15.
(250298)
НЕГА старих, болесних и инвалидних
лица. 063/868-84-51.
(250263)

ПРЕВОЗ, селидбе,
повољно, у свим
правцима са радницима, тура 1.000 динара. Златко,
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(250356)
ЧИСТИМ шут, подруме, таване, дворишта, рушим стгаре
објекте, повољно.
Златко, 063/196-5456, 061/144-82-80.
(250356)
ДИБИНСКО прање
мебл намештаја, тепиха, душека. Наташа, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474.
(250357)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарија, све за воду, 024, пензионерима
екстра попуст, долазим одмах. 013/348139, 064/493-44-63,
061/631-51-41.
(250359)
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(250372)

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

ПОПРАВКА бојлера,
ТА пећи, ел. шпорета, зѕамена грејача,
електричар Марко.
069/174-14-78.
(250401)

ОРЕМ и фрезујем баште малим трактором
Тома Винковић. Дуле,
064/163-58-85.
(250359)
КОМБИЈЕМ превозим
УСЛУГЕ
робу, ствари, селидбе
и све остало, најповољније. 065/361-1313. (248800)
ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
КОПАЊЕ канала, ма- дугогодишњим искуством из Дебељаче, с
шински, за струју и
окитен воду. Позови- материјалом или без
њега. Ноле (имам и
те 063/311-279.
паркет),
(250298)
013/665-220,
063/847-74-38.
СТОЛАРСКЕ услуге,
(243004)
кухиње и плакари по
мери, поправке и
ПРЕВОЗ малим кипепреправке. 371-274,
ром, шљунак, песак,
064/176-88-52.
сејанац, ризла, шут,
(250425)
утовар. 063/246-368.
ЗАМЕНА поломљеног (250050)
црепа, чишћење олука, висински радови.
065/535-24-56.
СЕЛИДБЕ, превоз ро(250435)
бе камионом, екипа
радника, повољно.
ПРОФЕСОРКА српског, часови и васпит- Вук. 064/176-91-85,
на едукација, повољ- 063/278-117.
(249167)
но. 063/750-66-85.
(250436)
КИПЕР превоз до два
кубика, песак, шљунак, шут, 1.300 динара. 062/355-154.
(247875)
СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе, Панчеводаље, цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(249702)
ИЗВОЂЕЊЕ свих вр- ПОПРАВКА беле техста грађевинских ра- нике, монтажа, сердова. 064/866-25-76. вис клима уређаја.
(250437)
Овлашћени сервис
ДУБИНСКО прање те- „Фриго Пеђа”,
пиха и намештаја.
013/301-300,
Превоз бесплатан.
063/771-24-16.
302-820, 064/129-63- (249015)
79. (249224)
СЕРВИС телевизора,
ауто-радија, аутоШЉУНАК, песак, се- кључева, ЦО 2 апарајанац, одвоз шута ма- та, ремонт аку бушилица. 063/800-01-96.
лим кипером до два
(250187)
кубика. 065/334-2338. (250404)

СЕЛИДБА, 1.000 динара, могућност радника. 063/174-77-69.
(250194)
БРАВАРСКО-ЛИМАРСКА радионица
израђује и уграђује
грађевинску лимарију и браварију. Конструкције, хале, коване ограде, капије, гелендере, тенде терасе
и осталу металну галантерију. 064/06810-85. (250174)
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, екипа
радника, повољно.
„Вук”, 064/176-91-85,
063/278-117.
(250058)
ИЗДАЈЕМ рамске
скеле, металне подупираче, мешалице за
бетон.
064/351-11-73.
(250214)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење судопере,
купатила, адаптације,
поправке, замена.
013/331-657,
064/495-77-59,
061/651-56-96.
(250234)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарија, све за воду, 024, пензионерима
екстра попуст, долазим одмах. 013/348139, 064/493-44-63,
061/631-51-41.
(250288)
КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду,
пензионерима екстра
попуст. 013/235-3921, 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(250288)

ПАНЧЕВАЦ

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с
комбијима, камионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту намештаја, 024, 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 (250376)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. (250)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп
намештаја. 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
(250376)
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,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com

, www.selidbe-bomboncic.com (250376)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина, Србија, са или без
радника. Најповољније. Иван. 063/10778-66. (250376)
СЕЛИДБЕ робе и
ствари комбијем и
камионом, професионално, екипа радника, све релације по
Србији, откуп намештаја. Иван. 063/10778-66.(250376)
СЕЛИДБЕ, транспорт
робе, монтажа и демонтажа намештаја,
паковање и заштита
ствари, одношење непотребних ствари са
радницима и без
њих, 00-24 сата.
064/047-55-55.
(250294)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
климе, шпорете, бојлере, поправљамо
квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.
(250477)
МАРКИЗА, ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, хармо-врата,
уградња и поправка.
013/352-967,
065/886-85-95,
063/886-85-95.

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и
98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014) и чланом 54. став
3. и чланом 60.став 3. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС” број
64/2015)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај

ДОПУНА ОГЛАСА
О ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД СЛЕДЕЋЕГ
ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
Измене и допуне План детаљне регулације
„GREEN FIELD 1” еко-индустријске зоне-јужно од
„Петрохемије” у Панчеву
У огласу излагања на јавни увид планског документа, у трајању од 30 дана, почев од 01. 09. 2017. године,
нису наведени датуми и место одржавања јавне презентације и јавне седнице Комисије за планове, те се
овим путем обавештавају заинтересовани да ће
Јавна презентација Нацрта плана бити одржана 06. новембра 2017. године у Малој сали, Градске управе Панчева, са почеткому 12 сато.
Јавна седница Комисије за планове, након обављеног јавног увида у Нацрт наведеног Плана , биће одржана 09. новембра 2017. године, са почетком у 13 сати,
у сали на деветом спрату Градске управе Панчева.
Уколико дође до промене места и времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се
нови термин и место одржавања седнице.

Raspisuje konkurs za radno mesto :
MENADŽER PROIZVODNJE
ili PROJEKT MENADŽER
NUDIMO VAM
· Mogućnost stalnog radnog odnosa
· Dinamičnu, kvalitetnu i radnu atmosferu
· Mogućnost stručnog, ali i ličnog usavršavanja i napretka
· Praćenje svetskih trendova u tehnologijama i pristupu
organizaciji
· Stimulativno okruženje (kvalitetna radna atmosfera i
zarada u skladu sa Vašim učinkom)
OD VAS OČEKUJEMO DA BUDETE
· Vredni, uporni, disciplinovani i odgovorni
· Otvoreni za nova znanja i spremni za učenje
· Spremni da preuzmete inicijativu i radite samostalno
· Iskreni prema sebi i drugima i lojalni Vašem timu
OPIS POSLA I ZAHTEVI RADNOG MESTA
· Upravljanje procesima proizvodnje
· Vođenje evidencije o proizvodnim aktivnostima
· Logistički poslovi
· Korespondencija sa inostranim partnerima
· Drugi poslovi u okviru proizvodnog ciklusa
POTREBNE STRUČNE KVALIFIKACIJE
· Obavezno: VI ILI VII stepen stručne spreme, elektrotehničkog ili mašinskog usmerenja
· Obavezno: Poznavanje nemačkog i engleskog jezika nivo C1 ili B2/2
· Poželjno: Poznavanje osnova carinjenja i transporta
TEHNIČKE VEŠTINE
· Odlično poznavanja rada u: MS Office paketu (Word,
Excel), Windows operativni sistem, Internet pretraživači, Outlook
RADNO ISKUSTVO
Pet godina rada u proizvodnji i vođenju tima od 20 ljudi.
SPOSOBNOSTI
· Komunikativnost, analitičnost, fleksibilnost
· Sistematičnost, istrajnost
· Multipliciranja zadataka i istovremeno praćenje njihove realizacije
· Organizatorske sposobnosti
· Prilagođavanja (brzo, ali adekvatno reagovanje u nepredviđenim okolnostima)
· Adaptabilnost – Brzo prilagođavanje novim sredinama
SOCIJALNE I DRUGE VEŠTINE
· Timski rad, veština pregovaranja
· Veština interpretacije činjenica
· Socijalna odvažnost – zastupanje svojih i uverenja preduzeća
OSTALI USLOVI
· Obavezno: Da niste krivično kažnjavani i da niste pod
istragom
· Poželjno: Vozačka dozvola B kategorije
· Poželjno: Preporuke od prethodnih poslodavaca
· Poželjno: Mesto stanovanja
DOSTAVITI NA KONKURS
· Biografiju (CV)
· Propratno pismo
Svoje biografije (CV) šaljite elektonskim putem na adresu
lj.resursi@konkab.com
NAPOMENA: Molimo Vas da u tekstu Propratnog pisma, ukratko navedete osim motiva prijave na Konkurs i
Vaša očekivanja od firme Konkab d.o.o. kao Vašeg budućeg poslodavca.
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РАЗНО

УСТУПАМ гробно место, Старо православно гробље, договор.
064/386-92-86,
064/130-27-34.
(250219)
ЕСТРАДНА ШКОЛА:
хармоника, клавијатура, виолина, певање. УЕУ „Балкан”
Панчево. Тел.
060632-36-90.
(250236)
ДОЧУВАЛА бих старију особу за некретнину на селу.
060/054-23-10.
(250199)
МОМАК 32 године
тражи слободну
озбиљну, искрену девојку ради везе, могућ брак. 065/675-2325. (250183)
МУШКАРАЦ, 54, тражи жену/девојку за
повремено дружење.
065/641-97-69.
(250409)
ТУРИЗАМ

ЗЛАТИБОР, Водице,
кућа 51 м2, зимовање,
летовање, викенд туре. 063/802-58-36.
(249837)

ОГЛАСИ

Livnici u Pančevu potrebni radnici – više
izvršilaca mašinske struke:
– Pomoćni radnici u proizvodnji, brusači, radnici u završnoj obradi odlivaka, bravari, kalupari
i pećari.
Mlađe osobe sa i bez iskustva na sličnim poslovima –
poželjno.
Prijave na telefon 013/370-575, mob.064/641-77-66 i
064/641-77-68.

Luka „Dunav” a. d.Pančevo, Ul. Luka Dunav 1, raspisuje:

OGLAS
BRAVAR
OPIS POSLA:
– ODRŽAVANJE DIZALICA, POSTROJENJA SEPARACIJE, HALE (OBJEKTI), IZRADA RAZNIH KONSTRUKCIJA SA VARENJEM I BRUŠENJEM, MONTAŽA I DEMONTAŽA SKLOPOVA I SVE OSTALO IZ DOMENA
LUKE
POZNAVANJE VEŠTINA:
– RAD SA RUČNOM BRUSILICOM, VARENJE, BUŠENJE, MONTAŽA I DEMONTAŽA SKLOPOVA, POZNAVANJE CRTEŽA.
USLOVI:
– III ili IV stepen stručne spreme – zvanje bravar ili mašinbravar;
– Sposobnost rada na visini;
– Potrebno radno iskustvo;
– Do 35 godina starosti;
– Mesto stanovanja Pančevo i bliža okolina.
Broj izvršilaca: 2
Osoba za kontakt: Miodrag Milosavljević, мob.
064/880-41-81 od 7 do 20 sati

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”‘ број 135/04
и 36/09)
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРAДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине је
27.10. 2017. године на основу захтева носиоца пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а. д, Београд, Таковска бр.2,
донео решење број: XV-07-501-278/2017 којим је
утврђено да за пројекaт реконструкције локације радио базне станице мобилне телефоније „ПАНЧЕВО 3
ЛТЕ” - ПА08. ПАХ08, ПАУ08, ПАЛ08, на врху водоторња у кругу бивше фабрике „Индустрија стакла
Панчево”, Улица Првомајска бр. 10 у Панчеву, на
кат. парцели бр. 6622/10 К.О.Панчево, није потребна
процена утицаја на животну средину.
Увид у решење из претходног става може се обавити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Панчева, Панчево,
Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 615, радним даном од
10 до 14 сати.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, у року
од 15 дана од дана његовог објављивања обавештења,
а преко овог органа.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 14. Закона о процени утицаја на животну средину ( „Службени гласник
РС”, бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о поднетом захтеву за одређивање обима
и садржаја студије о процени утицаја на животну
средину
У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС” број 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објеката По+П+4+Пс, на кат.парцелама број
11795, 11797/2, 11797/9, део парцеле 11796 К.О. Панчево, на локацији ул. Новосељански пут, израђеног
од стране „Art Royal inženjering” Ул. Трг слободе бр. 1,
Панчево, за инвеститора Јашаревић Дервиш, Паљево,
Тутин.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити
у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/308905, канцеларија 609, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев
од 06. 11. 2017. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику,
Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Трг краља Петра I, број 2 - 4, Панчево.

ПОПУСТ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на
цене огласа и читуља одобравамо попуст свим
радним данима осим средом.
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Носилац пројекта ХИП-Петрохемија а. д. Панчево, улица Спољностарчевачка бр. 82 из Панчева, поднео је захтев за одређивање обима и садржаја студије
о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ
Реконструкција секције паковања – фабрика ПЕВГ
складиште готових производа у „ХИП Петрохемија”,
на к. п бр. 15936 к.o. Панчево.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
(приземље, канцеларија бр. 39)
Сви заинтересовани, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

УНИВЕРЗИТЕТ „ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА” – НОВИ
САД
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
ПАНЧЕВО, Ул. Жарка Зрењанина 179
Телефон: 013/235-12-92
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
за избор у звање и заснивање радног односа
на одређено време једног АСИСТЕНТА за ужу научну
област КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА
На конкурс се могу пријавити кандидати који испуњавају следеће услове:
– завршен стоматолошки факултет;
– просечна оцена током претходних студија најмање
8 (осам);
– уписане докторске студије
– остали услови за избор у звање утврђени Законом о
високом образовању („Сл. Гласник Републике Србије”
бр. 88/2017) и Статутом Стоматолошког факултета.
Са изабраним лицима, закључује се уговор о раду
на период од три године.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса достављају се у року од 8
(осам) дана од дана објављивања конкурса на адресу:
Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка Зрењанина бр. 179.
Све додатне информације могу се добити на телефон: 013/235-12-92.

REPUBLIKA SRBIJA-AP VOJVODINA
OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKA UPRAVA

OBAVEŠTENJE
Obaveštava se javnost da za Projekat izgradnje stanice za
snabdevanje gorivom „Kovačica” nosioca projekta NIS
A. D. Novi Sad (MB:20084693; PIB:104052135) iz Novog Sada, Narodnog Fronta br. 12. na katastarskoj parceli br. 1061/1 K.O. Kovačica, u ulici JNA b.b. u Kovačici,
Opština Kovačica, nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.
U sprovedenom postupku doneto je Rešenje broj
501-65/17-04 od 16.10.2017. godine kojim je utvrđeno
da za predmetni projekat nije potrebna procena uticaja
na životnu sredinu, budući da se za navedene karakteristike projekta, uz primenu propisanih minimalnih uslova, važećih tehničkih normativa i standarda propisanih
za korišćenje i održavanje ove vrste objekata, ne očekuju
značajni uticaji na činioce životne sredine u toku realizacije projekta.
Doneta odluka se zasniva na analizi zahteva nosioca
projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, pri čemu su
uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene
u Listi II Uredbe o utvrđivanju Liste projekata za koje je
obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/08).
Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu protiv
ovog rešenja u roku od 15 dana od dana objavljivanja
ovog obaveštenja u sredstvima javnog informisanja, žalba se izjavljuje Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam
i zaštitu životne sredine, Novi Sad, a podnosi se preko
nadležnog organa Opštine Kovačica, Opštinske uprave –
Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove.

REPUBLIKA SRBIJA-AP VOJVODINA
OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKA UPRAVA

OBAVEŠTENJE
Obaveštava se javnost da za projekat bazna stanica
mobilne telefonije na lokaciji „Debeljača 1” sa projektovanim radio-sistemima LTE800, GSM900, UMTS900,
GSM1800 i UMTS2100 na katastarskoj parceli br.
1268/1 k.o. Debeljača, u Ulici Petefi Šandora 54, na teritoriji Opštine Kovačica, nosioca projekta Telenor d.o.o.,
Omladinskih brigada 90, Novi Beograd, nije potrebna
procena uticaja na životnu sredinu.
Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu protiv
ovog rešenja u roku od 15 dana od dana objavljivanja
ovog obaveštenja u sredstvima javnog informisanja, preko nadležnog organa Opštine Kovačica, Opštinske uprave – Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku,
imovinsko pravne i inspekcijske poslove.

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на
животну средину
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Носилац пројекта „КАЧАРЕВО” а. д. Улица Косовска 63, Качарево, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат
изградње интерне станице за снабдевање горивом моторних возила на кат. парцели 5502/1 к. о. Качарево.
Увид у податке и документацију из захтева у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине
Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр.
2 – 4, соба 615, у периоду од 03. до 15. новембра 2017.
године, радним даном од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим захтевом.

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150
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25. октобра 2017. заувек нас је напустио наш

Изненада нас је напустио наш драги дека, тата, свекар и
муж

МИЛАН
КРКОВИЋ
Никад те нећемо заборавити.

МИЛАН КРКОВИЋ
28. V 1950 – 25. X 2017.

Тетка БОСА и сестре
СНЕЖА и САЊА
с породицама

ДУШАН АРСЕНОВИЋ

(52/250305)

Једина утеха су прелепи дани које смо заједно имали и
које ћемо носити у срцу заувек.

Ожалошћени: ћерке ДАНИЈЕЛА, МАРИЈА и ЈАСМИНА
с породицама и СЛОБОДАН с породицом
(77/250391)

ПОПУСТ
Последњи поздрав сестрићу

Драгом пријатељу

LYKKE, ДУЊА, СТРАХИЊА, MARTINE и МИРА
(45/250282)

Обавештавамо кориснике наших услуга
да на цене огласа и
читуља одобравамо
попуст свим радним
данима осим средом.

МИЛАНУ
од тетке НАДЕ
с породицом ВУКОВИЋ

МИЛАНУ КРКОВИЋУ

(63/250365)

последњи поздрав.

ДУШАН АРСЕНОВИЋ
С поштовањем, празнином и тугом, сећамо се
многих трећих, испада, стартова и „трећих полувремена” проведених с тобом.
Недостајеш нам Дуле.
С поштовањем твоји другови из Етилена
„Петрохемија”

ДУШАН
АРСЕНОВИЋ
Вечито си присутан у
мени.

Породица ТУРАЦ

С великом тугом и болом обавештавамо родбину и пријатеље да је наш драги и вољени

(85/250413)

Последњи поздрав брату

МИШЕЛ

(80/250403)

(39/250271)

ЉУБОМИР МИЋИЋ
1935–2017.

Последњи поздрав

МИЛАНУ

ДУШАН
АРСЕНОВИЋ

ДУШАН
АРСЕНОВИЋ

Неверица, шок, туга,
бол...

Пут у бесконачно не
значи заборав.

Породица МИЛОША
ЈОВАНОВИЋА

Породица КЕСИЋ

Породица ВИНКИЋ

(38/250230)

(40/250272)

(65/256370)

ДУШАНУ

МИЛАН
КРКОВИЋ

од ВЛАДЕ КРКОВИЋА
с породицом

Последњи поздрав
брату Милану од сестре
НАДЕ СТОЈИЉКОВИЋ
с породицом

(93/250431)

(94/250430)

преминуо 27. октобра 2017. Сахрана је
обављена у понедељак, 30. октобра 2017.
године на гробљу Котеж у Панчеву.
Ожалошћени: син БРАНКО, ћерка ДЕЈАНА
и унуци ЈОВАН, АЛЕКСА, ЈЕЛЕНА и МИРЈАНА, снаја МИЛЕНА, брат ВЛАДИМИР,
сестра НАДЕЖДА, родбина и пријатељи
(69/250378)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

Последњи поздрав

ДУШАН
АРСЕНОВИЋ
Лута још витак...

ДУШАН
АРСЕНОВИЋ

ДУЛЕТУ

Памтићемо те.

Од ВЛАДЕ

ЉИЉАНА, АНЂЕЛИЈА,
НАТАЛИЈА и НЕБОЈША

ЈЕЛЕНА и ВУЛЕ

(64/250369)

(96/250444)

(50/250301)

ПОПУСТ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и
читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

понедељком и уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком
и петком
од 8 до 13 сати

Петак, 3. новембар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

27

25. октобра 2017. године напустио нас је наш
драги

31. октобра 2017. преминула је наша драга мама и баба

КИШ ЂЕРЂ
рођ. 1929. године
На вечни починак испратили смо га 30. октобра
2017, у 15 сати.
Ожалошћени: супруга МАРИЈА, ћерка КАТИЦА,
син ЈАНИ, зет ЕМИН и снаха ЉИЉАНА, унуци
НАТАША, НЕБОЈША, МАЈА и ДЕНИС
и праунуци МИЛЕНА, ДАНИЛО и ТАДИЈА

МАРИЈА МРДАЉ
1932–2017.

После краће болести преминула је наша драга

(3/250149)

С љубављу и поштовањем њени најмилији: ћерка СЛАВИЦА,
син ЗОРАН, зет РАДЕ, снаја ОЈДАНА, унук ГОРАН, унуке ЗОРАНА
и МИЛИЦА с породицама и праунук АНДРЕЈ

Последњи поздрав

Последњи поздрав

МИРЈАНА ВУЈАСИНОВИЋ
МИРА
1942–2017.

(61/250353)

28. октобра 2017. године преминуо је наш вољени

од породице ПУТНИК

Наша вољена преминула је 25. октобра, а сахрањена 26. октобра у Јабуци.
Ожалошћени: ћерка БРАНКА и унучад МАРКО
и МИЛИЦА

(41/250275)

(1/250141)

КИШ ЂЕРЂУ
МАРИЈИ МРДАЉ
од породица МЛАДЕНОВСКИ,
ВИРИЈЕВИЋ и КОРОЛИЈА
(90/250426)

Последњи поздрав драгом комшији

Последњи поздрав
драгој тетки и баби

28. октобра 2017. године преминуо је наш вољени отац и деда

ЛАЗАР ОБРЕНОВ
1934–2017.
Увек ћемо се сећати његове доброте и љубави коју нам је несебично давао.
За њим остају да тугују: супруга НАДА, ћерке БЕБА и ЗОРИЦА,
зет ДУШАН, унуци МИЋА и ЛАЗАР и праунуци ПАВЛЕ и ТАРА
(11/250186)

Последњи поздрав

ЛАЗАРУ
ОБРЕНОВУ

ВЕЛИНКИ
ДИМИТРИЈЕВИЋ

од станара зграде
у Љубомира
Ковачевића 6

ЈОВАНКА РАДОВИЋ
с породицом,
РАДМИЛА и РАНГЕЛ

(75/250387)

(53/250315)

Последњи поздрав другу и пријатељу

Наша вољена

ЂУРО КОРИЦА
1932–2017.
Ожалошћени његови најмилији:
породице КОРИЦА и ПЕТРОВИЋ
(30/250252)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ЛАЗАРУ ОБРЕНОВУ
Заувек ћеш бити у мом срцу.
Твој унук МИЋА с породицом
(29/250251)

После дуге и тешке болести, 26. октобра 2017.
преминула је наша

ДАРИНКА ПОПАДИЋ
1940–2017.

НЕНАДУ ОСТОЈИНУ
НЕНАДУ
ОСТОЈИНУ

преминула је 25. октобра 2017.
Ожалошћени њени најмилији: ћерка
СНЕЖАНА, унука ИВА, праунук ЈОВАН и зетови
ЗОРАН и МИЛАН
(74/250383)

НЕШИ КАРАШУ
Акцијаши ОРА
„Делиблатски песак”:
ЦАР, ГОЛУБ и ЂЕРА

Неле, октобра месеца опростили смо се од тебе.
Изненађујућа вест је била да си напустио породицу, пријатеље и сараднике.
Почивај у миру.
Сарадници и пријатељи НЕГИЦА ЈЕЛИЋ
и БРАНА и СВЕТЛАНА ПАВКОВИЋ
(43/250277)

(60/250351)

Последњи поздрав драгој заови

Последњи поздрав драгом брату

Остале смо без нашег доброг деде

МАРИЈА ТОДОРОВ
1937–2017.
Отишла си тихо и неприметно, али никада нећеш из наших живота. Нека ти је вечна слава и
хвала.
Ожалошћени: браћа ПАВЛЕ, СТЕВО и ИЛИЈА,
снаје АНАКЕТИ, АНКИЦА и ОЛГИЦА, сестрићи
МИТА, ОБРЕН и ИГОР

ДАРИНКИ ПОПАДИЋ
1940–2017.
Нека те анђели чувају.
Њена снаја СУЗАНА
(72/250383)

(22/250221)

ЗДРАВКА КОЈИЋА
1937–2017.

НЕШИ

Хвала за сву љубав и доброту што си нам давао и
улепшао наше детињство.
Твоје унуке: ДУЊА и ЛАНА
(8/250180)

НОВКА ПЕТРОВ
1930–2017.

ДАРИНКА ПОПАДИЋ
1940–2017.

Вољена мајка и бака преминула је 29. октобра.
Њена ЉИЉАНА, СЛАВКО и остала родбина

Мама, заувек ћеш бити у мом срцу.
Твоја ћерка СНЕЖАНА

(25/250237)

(73/250383)

од сестре ЉИЉЕ, зета
ВАСЕ, сестрића
ЗОРАНА
и снаје МИЛИЦЕ

ПОПУСТ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и
читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

(5/250162)
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После краће и тешке болести преминуо је
мој вољени супруг
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Последњи поздрав нашем драгом куму

НЕНАД ЦАКИЋ

ЛАЗАРУ ПЕТРОВИЋУ

ЛАЗАР ПЕТРОВИЋ
1942–2017.
Нека те анђели чувају љубави моја.
Твоја ЈОКИЦА

Фамилија ЂУРЂЕВ

(112/250504)

(99/250452)

Последњи поздрав брату

Све што вреди засеје се за душу и траје.
Тамо је ризница наших драгоцених тренутака проведених с тобом.

Последњи поздрав од другарица и другова из VIII/2 ОШ
„Мирослав Антић”

Последњи поздрав једином брату

(974737)

31. октобра 2017. преминуо је наш драги син

ЛАЗИ ПЕТРОВИЋУ
1942–2017.

ЛАЗИ ПЕТРОВИЋУ
1942–2017.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Волећемо те заувек.

Сестра ЗАГА с породицом

ЉИЉАНА и БРАЈАН

(114/250504)

(113/250505)

НЕНАД ЦАКИЋ
1986–2017.

Последњи поздрав куму

С љубављу и поштовањем вечно ћемо чувати успомену на њега.
Отац НОВИЦА, мајка СНЕЖАНА и сестра НАДИЦА с породицом

ЂЕРФИ ЈАНИ
1953–2017.

ЛАЗАРУ
ПЕТРОВИЋУ

(101/250463)

Почивај у миру.
Последњи поздрав од колега и колегиница
из Удружења „Панчевачки такси”

СЛАЂАНА, МИЛИЦА
и ЛАЗАР

Последњи поздрав

31. октобра 2017. преминуо је мој драги сестрић

(109/250494)

(108/250492)

Отишао је наш дивни, највољенији тата

Драгом супругу

Нашем драгом тати

НЕНАДУ
ЦАКИЋУ
ЗВЕРКО и СТЕВА
(107/250475)

НЕНАД ЦАКИЋ
1986–2017.

Последњи поздрав

Ујак САША и ујна ЗОРИЦА с децом и баба ДЕСА

ЂЕРФИ ЈАНИЈУ

ЉУБОМИР МИЋИЋ
1935–2017.
Био си увек наш понос и снага, наша радост и љубав неизмерна. У нашим мислима, у нашој љубави живећеш заувек.

Оставио си ми неизмерну тугу.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

НЕНАДУ ЦАКИЋУ

Заувек твоја РАДА

Твоје ћерке МАЈА
и АНИТА с породицама

Агенција „Стрелиште
некретнине”

(117/250519)

(116/250518)

(104/250468)

Поштованој

Твоји: БРАНКО и ДЕЈАНА
(70/250378)

(103/250463)

ЂЕРФИ ЈАНИЈУ

Последњи поздрав

РАДМИЛИ ЗЛАТАНОВИЋ
НЕНАД ЦАКИЋ
1986–2017.

баки РАТКИ
ПОПУСТ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и
читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

31. октобра 2017. године преминуо је мој супруг
Ненад

ЂЕРФИ ЈАНИЈУ

Почивај у миру.
Породица ЈАЊОВИЋ
(97/250449)

од комшија у Жарка
Зрењанина 99-а,
Зеленгора
(21/250220)

С љубављу од супруге МАЈЕ
(102/250463)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 3. новембар 2017.

Последњи поздрав снаји

Нашој вољеној супрузи, мајци, баби...
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У среду, 1. новембра, навршило се шест месеци откако није с нама
наша најмилија

МАРИНИ
ИГЊАТОВИЋ
од девера САВЕ
с породицом

ПЕТРА УГРЕН

(59/250349)

Била си наша снага, наша утеха и наша нада. Остаћеш вечно у нашим срцима.
Твоји најмилији: ћерка САЊА и супруг МИЛЕ

МАРИНИ ИГЊАТОВИЋ
1959–2017.

(31/250256)

Највише ти хвала што си била ту,
што имамо чега да се сећамо.
Хвала за сву љубав коју си нам дала, она ће заувек бити
с нама.
Супруг БРАНИСЛАВ, синови ВЛАДА и ИВАН и ћерка
МИЛИЦА с породицама

ЂУРО КОРИЦА
СЕЋАЊЕ на наше драге
Последњи поздрав тасту
од зета БАНЕТА

ИВИЋ

(48/250293)

Последњи поздрав

(76250390)

1. новембра 2017. године напустила нас је наша
драга сестра и тетка

27. октобра преминуо је
наш вољени

МИЛЕВКИ
ДИМЧИЋ

ЈЕЛКА

СЛАВКО

2007–2017.

2012–2017.

С љубављу и поштовањем породице ИВИЋ и КОСТАДИНОВИЋ

од САШЕ и ГОЦЕ с децом

(105/250471)

(110/250500)

Последњи поздрав драгој мајци, ташти и баки

НЕЂЕЉКО
ШИМШИЋ
ШИМЕ
1931–2017.

МИЛЕВКА ДИМЧИЋ

1937–2017.
Сахрана ће се обавити 2. новембра 2017, у 13 сати, на православном гробљу у Глогоњу.
Недостајаћеш нам.
Твоји: РАДИВОЈЕ, ВИНКА, МИЛИЦА ,
КРСТАНА, МАРИЈА, ДАНИЈЕЛ и НЕНАД
и остала родбина

Ожалошћени: супруга
САВА, ћерке ЉИЉА и
ВЕРА и унуци МИЛОШ
и МЛАДЕН

(111/250503)

(82/250405)

ЖИВА ВУЛИЋ

ДАНИЦИ АНГЕЛОВСКОЈ

Сећања не бледе ни после петнаест година на драгог
супруга, оца и деду

10. XI 1932 – 31. X 2017.

(81/250405)

Почивај у миру.
После кратке и тешке болести преминуо је наш

Прошло је пет година откада ниси с нама

Последњи поздрав брату

Твоји: ћерка СЛАВИЦА, зет ЗОРАН и унуци
ИГОР и СТЕФАН
(100/250453)

Последњи поздрав брату

Последњи поздрав брату

РАДОВАН СЕКУЛИЋ
1945–2012.
Супруга БОРИСЛАВА, синови ДАРКО и ДЕЈАН
с породицама

БОЖИ

БОЖО СТОЈИСАВЉЕВИЋ

(51/250304)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

Последњи поздрав од ћерке МАРИЈАНЕ и зета
НЕДЕЉКА са децом

од брата ДАНЕТА
с породицом

(86/250416)

(89/250418)

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и
пријатеље да је 28. октобра 2017, у 78. години
преминула наша драга

БОЖИ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ожалошћени: син СЛОБОДАН, снаја МИРЈАНА,
унука МАРИНА, зет ДАРКО, сестре, брат
и остала многобројна родбина

БОЖИ

Последњи поздрав
од брата МИЋЕ
с породицом

од сестре ЗОРИЦЕ
с породицом

(88/250417)

(87/250416)

Последњи поздрав драгом пријатељу и комшији

ДЕСАНКА НЕДЕЉКОВИЋ
1939–2017.

Драга мајко, навршило
се тужних годину дана
откако ниси с нама

Прошле су четири године откако си ме оставила

БОЖИ
СТОЈИСАВЉЕВИЋУ

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Стрина ЗОРА и брат
САША с породицом
(92/250430)

6. XI 2016 – 6. XI 2017.
Много нам недостајеш.
Твоји: супруг
МИЛОМИР, син
ДРАГАН и ћерка НАДА
с породицом
(83/250408)

Божо, никада те нећемо
заборавити.

(23/250222)

СРБИНКА
ГАГИЋ
РИСТИЋ

БОЖИ

АНЂЕЛКА
МАЦАНОВИЋ

ЗЛАТА
ВУЈОВИЋ
Вољени никад не умиру
док живе они који их
воле.
Године не могу избрисати наше успомене.
Твој син МИЉАН
и ОЛИВЕРА и сестра
СВЕТЛАНА
с породицом
(106/250475)

2. XI 2013 – 2. XI 2017.

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

од породице
ПОПАДИЋ

Никада те неће
заборавити твоја сестра
МАРИЈА

(95/250443)

(91/250428)

РАДИЦА
ЛАЗАРОВ БАЦКО
30. X 1993 – 30. X 2017.
Твоји најмилији
(115/250507)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150
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Петак, 3. новембар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
СЕЋАЊЕ

У суботу, 4. новембра, у 11 сати, на Католичком
гробљу даваћемо једногодишњи помен нашој
драгој

Обавештавамо родбину и пријатељу да се у суботу, 4. новембра навршава четрдесет дана откада нас је заувек напустила наша вољена мајка

ДУШАН ЈЕЛАЧА
2009–2017.
Чувамо те од заборава. Сећања на тебе не бледе...

ПИРОШКИ КРМПОТИЋ

Твоји најмилији: супруга ЈЕЛКА
и синови МИОДРАГ и ЂОРЂЕ с породицама

Супруг СЛОБОДАН

(18/250208)

(20/250212)

ЈОЗЕФИНА ЦИНЦОВИЋ
1957–2017.

СЕЋАЊЕ

7. новембра 2017. навршава се десет тужних година од преране смрти

НЕБОЈША СТОЈАДИНОВИЋ

ОСТОЈЕ РАДУЛОВИЋА
1956–2007.

Заувек твоји, заувек наша.

МОМЧИЛО и ЉУБОМИР
(28/250247)

У суботу, четрдесет дана без моје сестре, нине, нина-нане

Четири године, године дуге, године бола, године
туге

Заувек не постоји, сад нам недостајеш.
СТАВРА, кумови СТЕВА и АЦА КАНДИЋ
(56/250331)

Заувек у срцу супруге ДРАГИЦЕ, сина ДАНИЛА
и ћерке НЕВЕНКЕ
(57/250332)

Шестомесечни
драгој сестри

помен

Шестомесечни
драгој тетки

помен

МАРИЈА МИХАИЛОВИЋ

ЈОЗЕФИНЕ
ЦИНЦОВИЋ
ЦИЦЕ

4. новембра навршава
се шест месеци откако
нас је напустила наша
драга мајка и баба

СЕЋАЊЕ

2. XI 2013 – 2. XI 2017.

Заувек ћемо те се сећати.
Сестра ПЕТРОНЕЛА и
породице ТАНЕВ и
ЈАНКОВИЋ

Прође четири године, а као да је јуче било, у срцима нашим и даље си ти.
Твоји најмилији
(34/250260)

(79/

СЕЋАЊЕ

9. новембра, у 11 сати, на Старом панчевачком
гробљу даваћемо четрдесетодневни помен нашем драгом и никад непрежаљеном

МИЛИЦИ
КОЧОВИЋ
С љубављу и поштовањем носимо те у срцу.
Недостајеш нам.
Сестра ЉУБИЦА,
ЗОРАН и СТОЈАН
с породицом
(71/2503819)

МИЛИЦИ
КОЧОВИЋ
1940–2017.

МИЛИЦА
КОЧОВИЋ

С љубављу чувамо успомену на тебе.
ЗЛАТА и СЛАВИЦА
с породицама

1940–2017.
Ожалошћени:
син МИЛИВОЈ
и ћерка ГОРДАНА
с породицама

(67/256372)

(66/256372)

ПОМЕН

СРЕТЕН
ПАВЛОВИЋ

ДРАГАН
СТОЈАНОВИЋ
2010–2017.
С љубављу чувамо те у нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији
(12/250191)

11. новембра навршава
се година од смрти

ДРАГАНУ СТАНКОВИЋУ

31. X 2015 – 31. X 2017.

грађ. техничар из Панчева
Волимо те највише на свету.
Твоји најмилији: РАДИЦА, НАЂА и ТИНА
с породицама

Породица

(78/250392)

БОРКО АТАНАСОВСКИ
5. XI 2011 – 5. XI 2017.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Породица АТАНАСОВСКИ
(62/250360)

(4/250153)

МИЛИЦА
КОЧОВИЋ
1940–2017.

СЕЋАЊЕ

4. новембра 2017. године даваћемо једногодишњи помен нашем

У петак, 3. новембра даваћемо четрдесет дана

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

ЗОРАН МУРГИН
2009–2017.

МИЛОВАНА
МИХАЉЧИЋА

Живиш у нашим срцима.
Снаја МИЛИЦА с децом

Син ДУШАН
с породицом

(68/2503729)

(46/250285)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

СРЕТЕН ХРЊЕЗ

БРАНИСЛАВ
ЈАНКОВ БАНЕ

8. XI 1991 – 8. XI 2017.

3. XI 1991 – 3. XI 2017.

11. новембра навршава
се година од смрти

С љубављу и поштовањем твоји најмилији
(9/250181)

У суботу, 4. новембра 2017, у 11.30, даваћемо годишњи помен

СТОЈАНУ
СТАНИМИРОВИЋУ

МИЛКИ
ЈОВАНОВИЋ

1951–2016.
Вечно живиш у нашим
срцима.

Мама, хвала ти за све,
увек си у нашим мислима.

Увек си са нама у сећањима.
Супруга ВИДОСАВА и ћерка ВЕСНА

Твоји: супруга
СЛАВИЦА, син ИВИЦА,
ћерка БРАНКИЦА, зет
ГОРАН и унуци ФИЛИП
и МИЛАН

Твоја деца: МИЛЕ,
ДРАГОЉУБ, МИЛИЦА,
ПЕТРИЈА и ВЕРА
с породицама

Oжалошћени: мајка
КОВИЉКА и сестра
ЈЕЛИЦА с породицом

(27/250245)

(35/256260)

(36/250264)

(58/250335)

ЂУРИ ХЛПОШУ
1940–2016.

МИЛОВАНА
МИХАЉЧИЋА

Вољени никад не умиру.
Твоји најмилији

Ћерка РОСА
с породицом

(44/250280)

(47/250285)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 3. новембар 2017.
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9. новембра 2017. навршава се девет година пуних туге и бола откад није са мном
моја кћерка јединица

СЕЋАЊЕ

САЊА ПАЈЕВИЋ

СТОЈМИР СПАСЕНОСКИ
1. XI 1997 – 1. XI 2017.

Бескрајно ти хвала за образовање, васпитање и за све

Девет година без тебе

13. XI 1979 – 9. XI 2008.
Кћери, љубави, анђеле мој, зар за мајку
нема краја болу и туговању. Туга је оковала мајку, па попут мртваца носи своје тело и душу.
Избави ме Боже овог бола за дететом.
Воли те твоја неутешна мајка ЉИЉА

што си нам подарио за свог живота.

(33/250259)

др ЂУРИЦА ГЛУВАКОВ
1929–2008.

СЕЋАЊЕ

Од породице СПАСЕНОСКИ

АТАНАСОВСКИ

(49/250300)

Остале су љубав, туга и успомене.
Наши вољени родитељи

СЕЋАЊЕ

МАРИНКОВИЋ

Твоје породица

МЕТОДИЈЕ
МЕНДО

КАТИЦА

ПАВЛЕ

1995–2017.

1983–2017.

Бескрајна захвалност за сву пожртвованост, љубав и доброту.
Ваше ћерке: МАРА и БЕБА с децом
(42/250276)

У суботу, 4. новембра 2017, у 11.30, обележићемо
годишњи помен, на Православном гробљу, нашем

СВЕТОЛИК
НЕШКОВИЋ
СВЕТА
23. X 1992 – 23. X 2017.
Нестала је заувек једина
лепота, снага, понос, нешто најлепше на свету.
Отишао си од нас, али
док ми живимо живећеш у нама.
Заувек неутешни:
стрина МАРИЈА
и стриц МИЛЕТА
(54/250328)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

СПАСЕНИЈА
СПАСА

1923–1980.
1924–1999.
Никад вас нећемо заборавити.
Ваши најмилији

Годишњи помен

(84/230122)

Сећање на нашег тајку

МАЈА КРСТАНОВИЋ
1976–2016.
Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у суботу,
4. новембра, са почетком у 11 сати, обележити годину
дана откако нас је Маја напустила.

ЖЕЉКА ВУЛЕТИЋА
4. XI 2002 – 4. XI 2017.

Породица
(24/250231)

Вољени никад не умиру док живе они који их воле.
Твоје ћерке САНЕЛА и ДАНИЈЕЛА
и супруга АНА

ЉУБОМИРУ МИТИЋУ

СЕЋАЊЕ

(14/250196)

9. XI 2016 – 9. XI 2017.
Оставио си траг који се не брише, доброту и племенитост која се не заборавља, љубав која је вечно присутна и тугу која не пролази.
Твоји: мајка ВЕРА, супруга ЈАСМИНА, син НЕНАД,
ћерка НЕВЕНА, зет БРАНИСЛАВ и унука ЛАНА
(55/250329)

ЛУЖАЈИЋ

5. новембра 2017, у 11.30, на Католичком гробљу, даваћемо годишњи помен нашој драгој

ЦВЕТАН
СТАНОЈКОВИЋ

МАНОЈЛО

СОФИЈА
ТАНУШЕВИЋ

МИЋАНОВИЋ
МАНЕ

7. XI 2001 – 7. XI 2017.

4. XI 2013 – 4. XI 2017.
Син МАРИНКО
МИЋАНОВИЋ
с породицом

У срцу те чувају твоји
најмилији.
Породица
СТАНОЈКОВИЋ

3. XI 2007 – 3. XI 2017.
Чувамо је од заборава
сећањем на најлепше
тренутке које смо провели заједно.
Воле је заувек њени:
АКИ, НЕША
и ДРАГАНА

(6/4737)

(19/250211)

8. новембра навршавају
се три године од смрти
нашег вољеног

1. новембра 2017. је
шест недеља откако ниси с нама

ЉИЉАНИ ПЕТРОВИЋ
Недостајеш нам...
Твоји најмилији

(37/250266)

АЛЕКСАНДАР

(2/250053)

(10/250184)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

МАРИЈА

2007–2017.
2001–2017.
Успомене нам не дају да вас заборавимо.
Син СТЕВАН, снаја ЉИЉАНА, унуци МЕЛАНИЈА,
БОГОСАВ и МАРИЈА с породицом
(7/250176)

Годишњи помен

МИЛЕ ПАУЛИЋ

МИЛЕ ПАУЛИЋ

8. XI 2016 – 8. XI 2017.
Прошла је тужна година, остала су лепа сећања – као да
је било јуче. „Ту си ти негде” и даље се бринеш о нама.
Никада те нећемо заборавити. Недостајеш нам много.
Твоји СПОМЕНКА и БАТА
(15/250204)

МИЛЕ ПАУЛИЋ

8. XI 2016 – 8. XI 2017.
Навршава се тужних годину дана од твог прераног одласка. Недостајеш нам...
Почивај у миру.
Вечно у нашим срцима.
Твоји ДРАГАНА
и МИША

Прошла је година како
смо те изгубили.
Ожалошћени: сестра
КАТА и зет ПАЈА
с породицом

(17/250206)

(16/250205)

8. XI 2016 – 8. XI 2017.

ДРАГАН
ЋУПИЋ
29. III 1971 – 2. XI 2009.
Тежак је живот без тебе.
Нека те анђели чувају.
Твоји најмилији
(26/250243)

БОГДАНА
ГОРЊИКА

СТОЈАНКА
КРСТЕВСКА

С поштовањем
и љубављу живи у сећањима својих: супруге
РАДОВАНКЕ, ћерке
СЛАЂАНЕ и унука
ТИЈАНЕ, НИКОЛЕ,
ОГЊЕНА и МИРОСЛАВА

Време пролази а бол и
туга за тобом остају. Заувек ћеш бити у нашим
срцима.
Ћерка СТАНА и зет
ВИКТОР с породицом

(32/2502589)

(13/250191)
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„ГЛОГОЊСКА ЈЕСЕН” ОДРЖАНА ДВАНАЕСТИ ПУТ

КУПУС ОВЕ (СУШНЕ) ГОДИНЕ БАШ ЗА ИЗЛОЖБУ
Дванаеста „Глогоњска јесен”
уприличена је кад јој и време –
последње недеље у октобру – и
испунила је своју сврху: повртари су нудили купус и друго
поврће, купци су имали могућност да ту исту робу пазаре за
нешто нижу цену, жене су
поново организовано изложиле рукотворине, млади фолклораши су показали раскош
талента, а сви заједно уживали
су у пријатном дану, добром
залогају и опуштеном дружењу.
Након напорних и стресних
радних дана на њиви или другде, оваква окупљања увек
добро дођу као окрепљење
душе и тела.
Још једна манифестација под
називом „Глогоњска јесен” у
организацији локалног удружења повртара одржана је у недељу, 29. октобра, на тамошњој
пијаци, тачније на платоу
испред Цркве Светог Петра и
Павла.
Тог дана преко двадесет
пољопривредних произвођача
јефтино је нудило своје производе; било је отприлике још
толико штандова на којима су
удружења жена из околине
изложила рукотворине и ђаконије, а могло се купити још
свашта – од вина и меда до специјалитета из котлића.
Победио Лазаревић
По традицији, продајна изложба стартовала је у раним
јутарњим часовима, а посета се
може сматрати солидном, на
шта је сигурно утицала и цена
од 25 динара по килограму
купуса, десет динара нижа од
пијачне. Нешто касније своје
играчко умеће приказали су и
млађани фолклораши из секција Дома културе и друштава
„Веселија” и „Банатски вез”, а
ученици Основне школе „4.
октобар” извели су пригодан
рецитал.
И ове године одржано је такмичење за највећу главицу
купуса. Била је то она коју је
произвео Драган Лазаревић,
тежине 5.130 грама; други је
Стојан Крстевски (4.820 грама),
а трећи – Бора Спасић (4.130).
Најбоље пите од купуса припремиле су „Доловке”, Актив

жена из Опова и „Панчевке”, а
учествовале су и жене из Новог
Села, Старчева, Брестовца,
Јабуке и, наравно, Глогоња.
А шта о свему кажу сами
повртари?
Један од искуснијих, Миле
Јањић, сваке године излаже
робу и каже да је продаја боља
него лане. Купус гаји на три
фртаља и он је добро родио, али
је требало уложити доста труда,
у чему му помажу син и снаја.
Припадник средње генерације Горан Спасић, прошлогодишњи победник и другопласирани пре две године,
мишљења је да манифестација
има перспективу, али треба
порадити на маркетингу. Када
је реч о производњи, каже да
је сезона била веома напорна,
нарочито сам старт, јер је било
тешко обезбедити прави расад,

многе друге пољопривреднике.
Намеру да се с тим ухвати укоштац има нови председник
Удружења повртара Глогоњ –
Данаил Вучковски.
– Тренутно прикупљамо
податке о количини земље и
заступљености култура на њој,
као и о механизацији, радној
снази и свему што прати процес производње. Тај комплексан посао завршићемо преко
зиме и до пролећа ћемо имати
ажуриране податке, што ће нам
омогућити да касније неупоредиво лакше преговарамо с
великим купцима. У току је и
ревитализација рада удружења,
које након ревизије тренутно
броји двадесет пет чланова, али
а приноси су много зависили
од примене бактерија како би
биљка лакше преживела стрес.
Млађи повртар Мирон
Зарић није члан удружења, али
већ трећи пут излаже своје производе на „Глогоњској јесени”.
Задовољан је и само због тога

што живи дух манифестације,
а понешто се и прода. И он се
слаже да је ово била захтевна
година за купус с обзиром на
сушу, па је било много заливања и додатних улагања.
Заједнички пред велике купце
Слично мисли и победник Драган Лазаревић, јер су литре зноја изливене не би ли се дошло
до тако доброг рода купуса.
Узгајао га је на три хектара, али
било је ту и других купусњача,
као што су броколи, карфиол,
кељ... Он додаје и то да је манифестација лепа и корисна, пре
свега због сумирања резултата
и дружења, али се нада да ће
удружење прерасти у неку врсту
кооперативе како би роба била
лакше пласирана.
То је и акутни проблем који
тишти не само повртаре већ и

СЛАВЉЕНИЧКА СВИРКА У „АПОЛУ”

Шести рођендан „Резервног плана”
Један од препознатљивих рок
саставу у граду је и „Резервни
план”. Реч је о групи ентузијаста у најбољим „златносредњим” годинама који су одлучили да своје слободно време
испуне креативним уздизањем.
И када су схватили им је
музицирање солидно кренуло,
првобитан ад хок назив „Једва
смо се скупили” преиначили су

у садашње име. Како кроз
полузбиљу кажу, помислили су
да им свирка једног дана може

Страну припремио

Јордан
Филиповић

постати и алтернативно решење за стицање егзистенције, јер
готово сви они за хлеб зарађују бавећи се неким другим
занимањем. Тако је певач
Бојан Кошић адвокат, басиста
Владимир Мандић – фризер,
бубњар Зоран Галовић – аутомеханичар, гитариста Александар Травица – правник, а
једино клавијатуриста Влади-

мир Митровић ради као професионални музичар и запослен је у оркестру МУП-а.
Иако рођендан бенда пада у
августу, због тога што се „гађа”
с неким важним музичким
догађајима, одлучили су да га
прославе у јесен, тачније у
петак, 27. октобра, у дворани
„Аполо”.

јављају се и нови заинтересовани. Сама манифестација
протекла је у пријатној атмосфери, било је више посетилаца из околине и Београда, а
иако то није примарни циљ,
продато је преко шест тона
купуса. Што се тиче планова за
наредну годину, чланови удружења потрудиће се да обезбеде једну парцелу од најмање
пола ланца, с које ће сав купус
продавати по најповољнијим
ценама. Биће и више свадбарског купуса, као и бар један
казан са сармом. Настојаћемо
да цене свих производа буду
најмање могуће како бисмо
привукли што више посетилаца – најавио је Вучковски.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” организују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке недеље
биће представљени љубимци за бесплатно удомљавање, односно објављене њихове фотографије са основним подацима.
Нови власници ће потписивати уговор којим ће се обавезати на то да ће својим будућим љубимцима пружити адекватну негу.

Плишани
Ови мешанци, који у себи
имају и крви јазавичара, још
као штенад од три дана остављени су поред канте.
Отхрањени су на флашицу
и израсли су у праве мале
минијатурне лепотане, а сада
имају око месец и по дана и већ сами клопају. Биће баш
малецки, али веома плишани, мекани и мазни.
Нису за гараже, задње двориште или хватање пацова, већ
за дом у којем ће их волети и чувати. Све информације могу
се добити на 065/529-38-08.
Свирка је стартовала блоком
хитова из домаћег рок мејнстрима, попут препознатљивих
нумера „Прљавог казалишта”,
„Рибље чорбе”, „Парног ваљка”
или ЕКВ-а, а други део је обиловао жешћим звуком, када су
слављеници изводили ствари
„Брејкерса”, „Пушења”, „Мајки”,
„Осмог путника”... У паузи је
главна звезда на бини била торта

са свећицама, коју је у свом стилу најавио чувени оторинорокенролог Ђека, а отпевана је и
неизбежна рођенданска химна
„Happy Birthday to You”.
Публика се добро забављала,
па су момци морали и на бис,
а у самој завршници су, као и
увек, загрљени отпевали легендарни хит „Парног ваљка” –
„Све још мирише на њу”.

КОМ ПАКТ-ДИСК НА ПОКЛОН
Првих пет читалаца „Панчевца” који позивом на телефон
065/505-08-70 одговоре на питање када је основан „Резервни план”, добиће на поклон компакт-диск ове групе.
Награду ће моћи да подигну у фризерском салону „Just
Cat”, у Улици Димитрија Туцовића 15.

Ципелићи
И ове куце је неки насавестан
и окрутан суграђанин оставио,
и то у кутији за ципеле на отвореној пољани на Котежу 1.
Долазе хладни дани, а они су
сами и незбринути. Иако их
комшије из краја хране, то није
довољно, јер на улици нису
нимало сигурни.
Уколико неко жели да удоми неког од њих или да их привремено збрине, може се јавити на контакт-телефон 063/849-30-31.

Након усвајања могуће је обавити бесплатну
стерилизацију удомљене животиње. Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ПРВЕНСТВО БАЛКАНА У БЕНЧ-ПРЕСУ

„МИНИМАЛЦИ” ЗА ВЕЛИКУ РАДОСТ

НАШИ ДИЗАЧИ МЕЂУ НАЈБОЉИМА

Седма „везана”
победа Динама 1945
Немања Текијашки
бржи од пиштаљке
Љубитељи најважније споредне ствари на свету у Панчеву и
околини дуго ће памтити протекли викенд. Оба представника нашега града у Српској лиги
група „Војводина” остварила су
важне победе, а значајан тријумф, и то над лидером, изборили су и фудбалери омољичке Младости у Војвођанској
лиги група „Исток”.
Панчевачки „брзи воз”
наставио је серију победа и пут
ка самом трону. Момци које
предводи тренер Александар
Стевановић на свом терену
савладали су екипу Оџака с 1:0,
а једини погодак постигао је
Лука Јованић већ у седмом
минуту.
То је био седми узастопни
тријумф Динама 1945, који му
је донео и друго место на табели, одмах иза, бар засад,
неприкосновеног Бечеја, који
је у једанаест одиграних кола
остварио максималан учинак.
– Честитам мојим момцима.
Ово нам је била најтежа утакмица у досадашњем првенству.
Због серије победа, али и због
играња пред домаћом публиком, у овај меч смо ушли са
одређеном дозом притиска.
Није било лако играти против
овако искусне екипе, али наша
победа тиме више добија на
значају. Опет смо имали проблем с реализацијом, јер да
смо искористили неке шансе,
било би нам много лакше. Био
је ово меч у коме не можете
дозволити луксуз да пропусти-

те три или четири шансе; плашио сам се да нас не стигне
казна. Ипак, све је било добро
и поносан сам што смо наставили серију утакмица без примљеног гола. Сада нам следи
гостовање у Бечеју. Лидер је
остварио победе у свих једанаест мечева. Али ја верујем у
моје момке, верујем у наш рад
и зато идемо у Бечеј да се надигравамо и да освојимо три
бода. Без обзира на квалитет
противника. Уколико ми будемо урадили све што је до нас,
верујем да у овој лиги немамо
озбиљног ривала. Све то не значи да не можемо да изгубимо
утакмицу, али надам се да до
тога неће доћи – рекао је Александар Стевановић.
Динамо 1945 наступио је у
саставу: Чановић, Величковић,

ТАБЕЛА СРПСКЕ ЛИГЕ „ВОЈВОДИНА”
1.

БЕЧЕЈ 1918

11

11

0

0

37:4

2. ДИНАМО 1945

11

8

0

3

19:5

33
24

3.

БОРАЦ

11

7

2

2

19:10

23

4.

ЦЕМЕНТ

11

7

1

3

21:16

22

5.

ОМЛАДИНАЦ

11

7

1

3

18:14

22

6.

БРАТСТВО

11

6

2

3

20:7

20

7.

РАДНИЧКИ

11

6

1

4

16:14

19

8. РАДНИЧКИ (З)

11

6

0

5

18:14

18

9. ЖЕЛЕЗНИЧАР

11

5

1

5

13:10

16

10.

МЛАДОСТ

11

4

3

4

16:17

15

11.

ОЏАЦИ (– 3)

11

6

0

5

14:16

15

12.

Ц. ЗВЕЗДА

11

3

2

6

15:22

11

13.

ДУНАВ

11

2

1

8

14:25

7

14.

БАЧКА 1901

11

0

3

8

5:24

3

15.

РАДНИЧКИ

11

1

0

10

7:37

3

16.

РАДНИЧКИ

11

0

1

10

4:21

1

Дашић, Рашић, Недучић, Јованић, Радуловић, Терзић, Стојановски, Јованчић и Кукољ, а
шансу су добили и Скокна,
Мирковић и Арбутина.
Јако важну победу извојевали су и фудбалери Железничара. Момци које предводи тренер Ненад Стојчић победили
су Дунав у Старим Бановцима
с 1:0 и тако на најбољи начин
„оверили” тријумф над Радничким из претходне рунде. То
је био пети тријумф популарне „дизелке” у досадашњих
једанаест кола и она сада заузима девето место на табели,
са шеснаест бодова.
Током целог сусрета водила се
„рововска” борба, за сваку лопту
и сваки педаљ терена. Прилике
су пропуштали фудбалери и једног и другог тима, а на крају је
бодове однела екипа која је ипак
више желела победу.
Железничар је посебно
доминирао у другом полувремену, имао је иницијативу,
већи посед лопте, константно
је нападао... И када је око 200
гледалаца на стадиону у Старим Бановцима већ помислило да ће мреже мировати, на
сцену је ступио – Немања Текијашки.
У последњем минуту утакмице корнер за Железничар
извео је Костић, а у срцу
шеснаестерца Дунава највиши
у скоку био је „Жељин универзалац” Текијашки, који је ударцем главом послао лопту на
право место – у мрежу, иза
леђа немоћног голмана домаћих. Уследило је велико сла-

вље на терену, али и на трибинама, јер је „дизелка” и у овом
сусрету имала помоћ навијача.
Тим из нашег града играо је
у саставу: Јевтић, Агић, Ђорђевић, Текијашки, Аничић, Јанићијевић, Јовановић, Шобат,
Стајчић, Костић и Ковачевић.
Прилику су добили и Спасковски, Вуковић и Томашевић.
Наредног викенда Железничар опет игра у гостима. На
реду је још једно велико искушење – пут у Пригревицу и
мегдан с домаћим Братством,
по многима једном од најбољих екипа у трећем рангу такмичења.
Своје навијаче обрадовали су
и фудбалери Младости. Они су
у Омољици, у једанаестом колу
Војвођанске лиге „Исток”,
савладали лидера, Слободу из
Нових Козараца, са 2:1.
Иако су гости на полувремену имали предност од 1:0, момци које предводи тренер Душан
Ђокић нису се предавали.
После одмора заиграли су агресивније и боље, па су успели да
преокрену резултат.
Гол за изједначење постигао
је Јавор у 64. минуту, а у финишу меча, тачније у 82. минуту,
Гиговић је постигао погодак
вредан великог тријумфа.
Младост је играла у саставу:
Луковић, Јаковљевић, Петровић, Антић, Николић, Лукић,
Радојевић, Спасић, Пештерац,
Јавор и Гиговић, а прилику су
добили и Додић и Јањовић.
Тим из Омољице сада заузима седмо место на табели, са
шеснаест бодова.

ИГРА С ЈАЈАСТОМ ЛОПТОМ

РАГБИ ОПЕТ НА СТАЗИ УСПЕХА
Панчево је поново град рагбија. Игра с јајастом лоптом вратила се на велика врата на обале Тамиша, захваљујући РК-у
Динамо 1954.
Популарни „дивљи вепрови”
у сениорској конкуренцији грабе ка финалу Купа Србије. Они
су прошлог викенда савладали
Војводину у Новом Саду са
22:17. Била је то изузетно тврда и борбена утакмица, у којој
ни олујно време није спречило

момке из обе екипе да прикажу сјајну игру. Новосађани су
на полувремену имали предност од 5:0, а Панчевци су у
последњим минутима меча
постигли поене вредне победе.
У полуфиналу Купа Србије
Динамо 1954 дочекује Лозницу.
Сјајан успех остварили су и
пионири овог клуба, који су у
суботу у Старчеву, на финалном турниру, добили пехар

У суботу, 28. октобра, у Бачкој
Паланци је одржано Балканско првенство у бенч-пресу.
За Спортски клуб Спартанс
из нашег града златне медаље
у својим старосним и тежинским категоријама у дисциплини бенч-прес без опреме
освојили су: Тамара Ћаћић,
Бранимир Бабин, Александар
Колоцка и Денис Мирковић.
Сребрним одличјима окитили
су се Александар Живковић и
Новак Филиповић, а бронзе
су зарадили Лука Стојановски
и Иван Секулић.
У дисциплини бенч-прес са
опремом највредније трофеје
заслужили су Бранимир
Бабин и Новак Филиповић,
док је Александру Живковићу
припала титула вицешампиона Балкана.

Такође, оборено је неколико националних рекорда.
Бранимир Бабин поставио је
нов рекорд у сениорској категорији до 66 кг телесне тежине, како у дисциплини са
опремом, тако и без опреме,
док су Александар Колоцка и
Денис Мирковић постали
рекордери својих категорија у
дисциплини бенч-прес без
опреме.
Поред такмичара из СК-а
Спартанс, надметао се и
Данијел Козловачки, члан
Клуба дизача тегова Динамо.
Он се такмичио у категорији
до 66 кг и освојио је сребрно
одличје.
Наредно такмичење на
коме ће учествовати панчевачки дизачи планирано је за
18. новембар, у Елемиру.

ШАХИСТИ „АЉЕХИНА” НИЖУ УСПЕХЕ

ТРОФЕЈИ СТИЖУ СА СВИХ СТРАНА

Чланови Шаховског клуба
„Аљехин” из нашег града
настављају да постижу изванредне резултате на свим турнирима на којима учествују.
Прошлог викенда на кадетском надметању у Старим
Бановцима, на коме су учествовали државни прваци из
Србије и БиХ, ШК „Аљехин”
представио се с тринаест својих чланова.
Највреднији трофеј заслужио је Марко Форђарини,
који је тријумфовао испред
првака наше земље и шампиона БиХ. У последњем колу,
на првој табли, о победнику
турнира одлучивала су два
такмичара „Аљехина”: Марко
Форђарини и Лука Ристић.

Вицешампионка Војводине
Ања Радмановић пласирала се
на четврто место.
ШК „Аљехин” је недавно
организовао и отворено
првенство клуба, на коме се
надметало 65 играча из најбољих шаховских школа у
нашој земљи.
Милица Амиџић освојила
је сребрну медаљу, а бронзама су се окитили Ања Радмановић, Марко Форђарини и
Лука Ристић.
Управа ШК-а „Аљехин” увелико ради на организацији
трећег међународног турнира,
а свој долазак већ су најавили
учесници из: Русије, Словачке, Белорусије, Румуније и,
наравно, Србије.

МИТИНГ У НОВОМ САДУ

ОДЛИЧНИ МЛАДИ ПЛИВАЧИ
намењен освајачу Првенства
Србије.
Предвођени тренером Александром Мијатовићем, велики
успех остварили су: Страхиња
Аџић, Милан Кузмановић, Александар Вучковић, Никола Мутавџић, Немања Миленковић, Страхиња Грубор, Марко Хасановић,
Милан Ђерић, Милош Милосављевић и Лазар Алексић.

Селекција петлића РК-а
Динамо 1954 заузела је треће
место. Предводио ју је тренер
Филип Димитријевић.

Стране припремио

Александар
Живковић

Традиционалан митинг „Полетарац” одржан је прошлог
викенда у Новом Саду. У конкуренцији учесника из Србије,
БиХ, Хрватске, Мађарске и
Аустрије пливачи Динама,
предвођени тренерима Биљаном Шондић и Александром
Цревар, освојили су 15 медаља.
Срна Милутиновић победила је у трци на 50 м делфин,
док су Андреа Пољак и Катарина Перић биле друге на 50
м леђно. Марта Константинов

освојила је бронзе на 50 м краул и 200 м мешовито, а Лазар
Антонијевић остварио је исти
успех на 200 м краул. Страхиња Шондић био је други на 100
м прсно и трећи на 100 м
мешовито. Стефан Милтеновић победио је на 200 м мешовито, а био је други на 50 м
краул и 50 и 100 м леђно. Мартин Ћирковић је освојио злато
на 50 м прсно, сребро на 100
м мешовито и бронзу на 50 м
делфин.
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ЗВЕЗДА ПРЕЈАКА ЗА „ЛАВИЦЕ”
Одбојкаши Борца
тријумфовали
у Великом Градишту

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У КРОСУ

НАЈЛЕПШИ ПОКЛОН
ЗА ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ
Прошлог викенда у Бору је
одржано Првенство Србије у
кросу. Атлетски клуб Динамо
наступио је са седам екипа на
најмасовнијем такмичењу ове
године. Надметало се преко
двадесет тимова, а Динамо је
освојио друго место, иза Младости из Ужица.
Најуспешнија екипа клуба
из нашега града била је екипа
јуниорки у саставу Сара Аврамовић, Милица Милинковић
и Јелена Новковић, која је заузела прво место. Сениори су
поново показали да су у самом
врху по квалитету у Србији.
Освојили су друго место
(Марко и Милош Миловановић и Слободан Маринков), а
друга је била и екипа млађих

сениора Динама (Милош
Гашовић, Александар Шац и
Дамјан Шуља).
Овим такмичењем завршена је фантастична сезона АК-а
Динамо, једна од најуспешнијих у историји клуба. Сада се
чека само званична потврда из
АСС-а, али већ је познато да ће
Динамо завршити годину на
шестом месту у генералном
пласману, у конкуренцији преко 90 атлетских клубова Србије, што је најбољи резултат
откад се врши ово бодовање.
Заиста фантастичан успех
за јубиларан, 70. рођендан
клуба, који ће бити обележен
традиционалном трком поводом Дана града Панчева, 7.
новембра.

ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ НАЈМЛАЂИХ ЏУДИСТА

КЛИНЦИ „ОСВОЈИЛИ” ЗРЕЊАНИН

Треће коло Суперлиге за одбојкашице, које на програму било
прошлог викенда, донело је и
трећи пораз ЖОК-а Динамо.
Популарне панчевачке „лавице”, које су у нови шампионат
ушле с потпуно промењеним и
подмлађеним саставом, на
свом терену су одмериле снагу
с лидером, Црвеном звездом из
Београда. Гошће су и пре
почетка сусрета важиле за
апсолутног фаворита, а како је
меч одмицао, било је јасно да
се никакво изненађење не
може догодити: Динамо –
Црвена звезда 0:3, по сетовима
13:25, 20:25 и 16:25.
Ипак, сам почетак утакмице
донео је борбену игру одбојкашица Динама, па су домаће
чак и повеле у два наврата (3:2
и 4:3). „Лавице” су успеле још
да изједначе на 8:8 и то је било
све од њих у првом делу утакмице. „Црвено-беле” су показале због чега су прве на табели, преузеле су конце игре у
своје руке, па су лако, без великих проблема, повеле с 1:0.
Нешто неизвеснија игра приказана је у другом сету, када је
око 200 гледалаца могло да
види таленат панчевачког младог и неискусног тима. Динамо је повео са 2:0, а све до
самог финиша сета играло се
поен за поен. У тим тренуцима
добре су биле Тијана Стојковић, Драгана Марковић, Сара
Павловић и Бјанка Петковић,
па се пробудила и малобројна
публика... „Лавице” су се држале све до резултата 19:20, а
потом је Звезда опет „додала
гас” и стигла до убедљиве предности.
Баш као и први, трећи сет
био је пука формалност. На
терену је играо само један тим

– онај са црвено-белим дресовима, а у финишу сета, при
резултату 10:20, на паркету је
заиграла комплетна друга
постава Црвене звезде.
Први тренер Динама Никола
Јерковић на располагању је имао
следећи састав: Јована Симић,
Сања Ђурђевић, Милица Јовановић, Сара Павловић, Јана Ћук,
Даша Михаиловић, Милица
Шорак, Бјанка Петковић, Вања
Симеуновић, Олга Јејић, Тијана
Стојковић, Драгана Марковић и
Тијана Митровић.
Идућег викенда „лавицама”
предстоји још тежи задатак.
Путују у Руму, на мегдан са
шампионом државе, Визуром.
Трећа рунда шампионата
одржана је и у Првој одбојкашкој лиги. После два почетна
пораза Борац из Старчева је

гостовао у Великом Градишту
и имао дуел с домаћом екипом
ВГСК-а. Након што је претрпео
пораз од Железничара, старчевачки прволигаш је мало збио
редове, а управа клуба повукла
је конкретне, очигледно и праве потезе, који су донели резултат: ВГСК–Борац 1:3, по сетовима: 18:25, 20:25, 25:20 и
24:26.
Сам поглед на коначан исход
довољно говори о току меча у
Великом Градишту. Давор
Милошевић и његови саиграчи од почетка су заиграли јако,
с јасном поруком да у овом
мечу желе да остваре први овосезонски тријумф. Без великих
проблема Борац је стигао до
осетне предности од 2:0 у сетовима, а онда је наступио период игре који је припао одбојка-

шима ВГСК-а. Домаћини су
успели да смање резултат, а
потом је уследио четврти, најузбудљивији сет у мечу. Градиштанци су водили, желели су
изједначење, али Бојан Познић
и његови другови то нису
дозволили. Борац је играо сталожено, мада под великим
притиском и императивом
победе... Поен по поен, Старчевци су успели да преокрену
резултат и да на крају освоје
сва три бода.
То је важан тријумф за све
љубитеље игре преко мреже у
нашем граду, па и за сам одбојкашки спорт. У недељу, 5.
новембра, Борац у Хали спортова на Стрелишту дочекује
Младеновац. Уз подршку с
трибина, бодови се лакше
освајају...

ВЕЛИКИ ММА ТУРНИР У НЕМАЧКОЈ

РАДАКОВИЋ СПРЕМАН ЗА ЕВРОПСКИ ВРХ
У Зрењанину је прошлог
викенда одржано Првенство
Србије у џуду за млађе пионире, на коме су одличне
резултате остварили и клинци из Панчева и околине.
ЏК Динамо се представио са
осам такмичара, а најуспешнији су били Милица Секуловић и Владимир Богдановски, који су постали шампиони
државе у својим категоријама.
Филип Француз се окитио
бронзом.
Млади динамовци су учествовали и на турниру у Руми,
где су такође постигли завидан успех.
Кристијан Лехни и Алекса
Ђуровић освојили су највредније трофеје, а Алекса Лехни
и Ђорђе Јакимовски окитили
су се сребрним одличјима.
Државни шампионат у Зрењанину био је веома успешан
и за чланове ЏК-а Јединство

из Качарева, које предводи
тренер Саша Анђеловић.
Андријана Кртенић је освојила бронзану медаљу, а Ана
Величковски се пласирала на
пето место.
У исто време два борца ЏКа Јединство наставила су да
нижу успехе на међународној
сцени, у Евролиги, која је одржана у Осијеку. Растко Анђеловић и Кристина Бјелчевић

Наш суграђанин, истакнути
ММА борац Марко Радаковић
остварио је још један велики
успех. У свету овог, све популарнијег спорта Панчевац је
познат и као „ловац на главе”,
а управо прошлог викенда још
једном је оправдао свој надимак.
На великом турниру одржаном у немачком граду Карлсруеу Марко Радаковић је
остварио шесту професионалну победу. Овог пута савладао
је Милана Милака, већ у првој
рунди, такозваним гушењем,
па је још једном потврдио да
је спреман за сам врх европске
ММА сцене.
Доказ за то је и двогодишњи
уговор који је Марко потписао
с немачким тимом „Cobras
Management”, који ће даље
бринути о његовој каријери.
Планови су велики, а амбиције највише. Радаковићу ускоро

предстоји први напад на појас
шампиона неке од немачких
ММА организација, које важе
за најбоље на Старом континенту.
– Захвалио бих својој целокупној екипи, коју чине ММА
тим „Цар Душан Силни”, удружење „Српска Спарта” из
нашег града, ММА академија
Панчево, „Cobras Management”
и „Fit Sport Health & Fitness
Club”, али и свим пријатељима и навијачима који су ми
пружали огромну подршку.
Идемо даље, очекује нас много посла и надам се крупни
кораци напред у каријери.
Наравно, с мојим тимом, који
је до сада био непогрешив –
рекао је Марко Радаковић по
повратку из Немачке.
На турниру у Карлсруеу
наступио је и Александар Терзић, који је такође остварио
победу.

С ТАКМИЧЕЊА МЛАДИХ СТРЕЛАЦА

МАРИЈА АЛЕКСИЋ НАЈУСПЕШНИЈА
освојили су бронзана одличја,
па их у децембру очекује
наредно коло у румунском
граду Араду. Треће место на
овом турниру освојио је и
Немања Нишић.
Предвођени тренером Марком Атанасовим, запажен
успех на државном шампионату за млађе пионире остварили
су и чланови ЏК-а Панчево.
Нина Албијанић се окитила бронзаним одличјем, а
Филип Паланачки је заузео
пето место.

Прво коло Лиге пионира, кадета и млађих јуниора Војводине, у којем је наступило 150
такмичара из 17 клубова, одржано је прошлог викенда у
нашем граду. Подмлађени
судијски кадар Стрељачке дружине „Панчево 1813” успешно
је спровео цело такмичење,
које је трајало од 8 до 18 сати,
а одржано је у ваздушној стрељани са 22 места у два нивоа.
Од панчевачких такмичара
најуспешнија је била Марија
Алексић, која је с 385 кругова

у гађању из ваздушне пушке
освојила прво место у категорији кадеткиња, а треће место
у категорији млађих јуниорки.
Она је предводила и панчевачку екипу млађих јуниорки које
су освојиле сребрну медаљу, с
1.119 кругова. Поред ње, пуцале су и Анастасија Грујоски и
Ивана Виславски. Девојке су
тако освојиле важне бодове за
финални турнир Лиге Војводине, који ће бити одржан у марту 2018. године. Бодове су зарадили и Александар Павловић,

који је с 561 кругом заузео пето
место у категорији млађих
јуниора, те Теодора Кондић,
која је била четврта пионирка
са 175 кругова, као и екипа пионирки, која је освојила шесто
место уз помоћ дебитанткиња
Иве Ракоњац и Ане Марије
Петров.
Током новембра пионири ће
два кола Лиге Војводине одрадити у Старој Пазови и Инђији, а млађи јуниори имаће
наредно искушење у Врбасу,
почетком децембра.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

„СПЕНС” ЈЕ МАЛИ
ЗА КОЛОСЕУМ
У новосадској хали „Спенс”
прошлог викенда одржан је
турнир у теквонду, познат под
називом „Војводина опен”. На
том престижном надметању
учествовала су 434 борца из 42
клуба из пет земаља. Панчевачки Теквондо клуб Колосеум
представио се са 23 такмичара, који су освојили 21 медаљу. Наши суграђани су били
одлични и у екипном делу такмичења, па су у укупном пласману заузели треће место.

Златна одличја су заслужили: Милица Неделковски,
Миња Бојовић, Марија Стојковски, Анђела Шешум, Лука
Бабић, Тара Миленковић и
Иван Матић. Сребром су се
окитили: Ена Марковић, Никола Ресановић, Лара Бокун,
Милица Матић, Лука Ранђеловић, Вања Мичевић, као и тим
у формама. Бронзана одличја
су освојили: Андреа и Алекса
Драгојевић, Уна Ковач, Марко
Булован и Марко Андоновски.
У екипном делу су пионири
Б, јуниори Б и јуниори А освојили најсјајнија одличја. За најбоље такмичаре на турниру
проглашени су Иван Матић
(пионир Б), Марија Стојковски
(јуниор Б) и Милица Неделковски (јуниор А).
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

БОДОВИ ОТИШЛИ У ВАЉЕВО

Овог викенда
Одбојка

Металац срећнији
и спретнији

СУПЕРЛИГА
жене
Рума: ВИЗУРА–ДИНАМО

Изгубио и Крис-крос
Утакмицама трећег кола прошлог викенда је настављена
првенствена трка за бодове у
Кошаркашкој лиги Србије.
Тамиш је имао веома тежак
задатак, јер је играо против
Металца из Ваљева, а дуел у
Хали спортова на Стрелишту
пратило је око 200 гледалаца.
Био је то сусрет двају прилично изједначених тимова, али
победа је припала екипи која
ју је у суботу увече више желела: Тамиш–Металац 85:94, по
четвртинама 19:24, 16:17, 27:26
и 23:27.
Ова утакмица је необично
почела. У прва два минута није
било кошева, а онда су „пале”
две „тројке”, по једна у сваки
кош. Прва четвртина протекла
је у доминацији гостујућег
тима, који је, пре свега, био
много прецизнији. Чак пет
„тројки” постигли су кошаркаши Металца у првом делу
сусрета, наспрам једне коју је
имао Тамиш.
Тренер панчевачког тима
Бојан Јовичић започео је другу
четвртину са два плејмејкера, па
су у игри били и Сочанац и
Илкић, али је централна фигура на терену био Стефан Савић.
Са два прецизна шута с дистанце, овај момак је допринео да се
Тамиш резултатски приближи
Ваљевцима, а онда су за три поена били прецизни и Митровић
и Витковић, па је на семафору

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–МЛАДЕНОВАЦ
недеља, 16 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Нови Сад: НОВИ САД – ОДБОЈКА 013

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Пирот: ПИРОТ–ПАНЧЕВО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–СРЕМ
субота, 19 сати
Б. Н. Село: ДОЛОВО–ХЕРЦЕГОВИНА
недеља, 20 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО–ЈАБУКА
субота, 15.30
мушкарци
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – СОМБОР
субота, 18 сати

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Суботица: СПАРТАК–ТАМИШ
ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Врбас: ВРБАС – КРИС КРОС
ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Шимановци: ШИМАНОВЦИ–БНС
Панчево: ДИНАМО – С. ПАЗОВА
недеља, 18.30

засијао резултат 32:33. Гости се
нису збунили, већ су наставили
да грабе ка свом циљу, а најрасположенији за игру био је искусни Крстовић. Гости су на одмор
отишли с предношћу од шест
поена – 35:41.
Први минут другог полувремена протекао је у доминацији гостију, који су се „одлепили” на десет поена разлике
(35:45), а онда је наишао период одличне игре Тамиша. Витковић је убацио „тројку”, прецизан је био и Сочанац,

БОГАТ ВИКЕНД
Такмичари Карате клуба Младост из нашега града учествовали су на два квалитетна турнира прошлог викенда.
На Купу Раковице у Београду, у конкуренцији 600 бораца
из пет земаља, златне медаље
освојили су Тара Ђурђевић,
Сара Жунић и тим кадеткиња
у борбама (Анђелина и Анастасија Јаредић и Јована Новаков).
Сребром се окитила Јована
Новаков, а бронзе су зарадиле
Анастасија и Анђелина Јаредић
и Тамара Гавриловић.
Млађе категорије КК-а Младост наступиле су у недељу, 29.
октобра, на „Купу ослобођења”
у Пожаревцу, где су у укупном
пласману заузеле треће место.

уследила је сјајна одбрана Кнежевића, па поентирање Раичевића... Када је и Ђорђевић
поентирао за три поена и изједначио на 52:52, сви они којима су боје Тамиша близу срца,
помислили су да је меч „преломљен”. Још када је Илкић
постигао кош уз фаул, па је
после његових слободних бацања Тамиш повео са 62:58, наде
у повољан коначан исход
постале су веће.
Нажалост, последњи минут
треће четвртине и цео последњи период меча протекли су у
знаку екипе из Ваљева. Разиграо се Александар Васић, који
је погађао кош домаћина из
свих позиција, а резултат у
корист гостију само је
„растао”...
– Знали смо да је Тамиш
одличан тим, са сјајним тренером. Дошли смо на утакмицу
добро припремљени, а притом
смо имали и велики број расположених играча. Ово је велика победа за нас, јер је гостовање у Панчеву увек неугодно
– рекао је Бојан Крстовић,
један од најбољих кошаркаша
Металца.

У табору домаћег тима није
било места за задовољство.
– Честитам гостима на победи. Знали су шта хоће од првог
момента. Ми смо играли слабо,
без енергије. Ово је наша најлошија утакмица од када смо
на окупу. Металац је играо храбро, а пошто срећа прати храбре, зато су његови играчи и
погађали наш кош из свих позиција. Настављамо да радимо,
потребно је време да се екипа,
у којој има девет нових играча,
укомпонује. Тражићемо „брејк”
негде на страни, јер је сваки
овакав пораз врло тежак – истакао је Бојан Јовичић.
У петом колу Прве регионалне лиге поражени су и кошаркаши Крис-кроса. Они су на
свом терену угостили Хајдук из
Куле, од ког су изгубили са
83:85, по четвртинама: 18:21,
20:12, 23:27 и 22:25.
Панчевци су изгубили практично већ добијену утакмицу.
Шест секунди пре краја Крискрос је имао три поена разлике, али је Хајдук казнио смушеност домаћина у последњим
тренуцима сусрета и на крају
је успео да тријумфује.

МУНДИЈАЛ РАМЕ УЗ РАМЕ С ЦРВЕНОМ ЗВЕЗДОМ

ЗА ЈАСНУ БУДУЋНОСТ ДЕЧАКА

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Пригревица: БРАТСТВО 1946 – ЖЕЛЕЗНИЧАР
Бечеј: БЕЧЕЈ 1918 – ДИНАМО 1945
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Житиште: БЕГЕЈ–МЛАДОСТ
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Баранда: РАДНИЧКИ–СТРЕЛА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ДУНАВ
Качарево: ЈЕДИНСТВО – ВОЈВОДИНА (Ц)
Б. Н. Село: СЛОГА–ПАРТИЗАН
Б. Црква: БАК–БОРАЦ

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО – Ц. ЗВЕЗДА

0:3

ПРВА ЛИГА
В. Градиште: ВГСК–БОРАЦ

1:3

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО–ВРБАС

21:30

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Вршац: МЛАДОСТ–ДОЛОВО

21:30

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО–МЛАДОСТ
Јабука: ЈАБУКА–ГРАДНУЛИЦА
мушкарци
Тител: ТИТЕЛ – ОРК ПАНЧЕВО

37:24
23:14
25:26

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–МЕТАЛАЦ

85:94

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ХАЈДУК

83:85

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ПИНК
Б. Н. Село: БНС–ДИНАМО

93:86
62:72

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ОЏАЦИ
С. Бановци: ДУНАВ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

1:0
0:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–СЛОБОДА

2:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Старчево: БОРАЦ–СЛОГА
Селеуш: ВОЈВОДИНА – ЈЕДИНСТВО (К)
Црепаја: ВОЈВОДИНА–ЈУГОСЛАВИЈА
Иваново: СТРЕЛА – ВОЈВОДИНА (ЦЦ)

1:1
3:1
2:3
2:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Панчево: МУНДИЈАЛ–СЛАВИЈА
Дебељача: СПАРТАК 1911 – ГЛОГОЊ
Сефкерин: ТЕМПО–МЛАДОСТ

1:0
4:1
2:3

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Гај: ПАРТИЗАН–ДОЛОВО
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ – С. ТАМИШ

1:0
2:2

ШАХОВСКИ КУТАК

Највредније трофеје су зарадили: Драгана Мацура, Наташа Пап Марковић, Катарина
Петровић, Миљана Романов,
Миљана Тодоровић и Бранислав Срећков. Сребрна одличја су заслужили: Маша Јованов,
Милица Јелисијевић, Драгана
Мацура, Миљана Романов и
Дејана Ивановић, а бронзана:
Јана Стошић, Наташа Пап
Марковић, Катарина Петровић, Миљана Тодоровић и
Филип Јевтић.
Такмичари су наступали и у
катама и у борбама.

У Медија центру стадиона
„Рајко Митић” потписан је уговор између ФК-а Црвена звезда из Београда и ФК-а Мундијал из Панчева о сарадњи
двају клубова. Потписивању су,
испред ФК-а Црвена звезда,
присуствовали председник
Светозар Мијаиловић, директор омладинске школе Драган
Младеновић и координатор
Владимир Цвијетићанин, а
испред ФК-а Мундијал Синиша Радуловић.
Председник „црвено-белих”
Светозар Мијаиловић поздравио је почетак нове сарадње и

пожелео да Мундијал „произведе” много будућих фудбалских асова, на велику радост
Црвене звезде, у нади да ће
неко од тих дечака, који улазе
у свет фудбала, постати и првотимац „црвено-белих”.
– Трудимо се да потписујемо уговоре са озбиљним школама које су до сада показале
резултате у раду с млађим
категоријама. Наша омладинска школа има свој циљ од кога
неће одустати. То је стварање
играча за први тим и у том
процесу веома битна карика
јесу и школе фудбала – рекао

је директор омладинске школе Црвене звезде Драган Младеновић.
ФК Мундијал из нашега града доказао се у раду с млађим
категоријама, а да су људи из
тог колектива на правом путу,
управо показује потписивање
уговора о сарадњи с нашим
најтрофејнијим клубом.
– За нас је ово пре свега
велика част, али и потврда квалитетног рада с млађим категоријама. Драго нам је да су
челници Црвене звезде то увидели. Пред нама је сада обавеза да свој квалитет подигнемо

на виши ниво. Оно што је нама
најбитније, јесте да су највећи
добитници овог уговора управо дечаци, чланови нашег клуба, који ће у будућности имати
јасно дефинисан фудбалски
пут – истакао је Синиша Радуловић.
Фудбалски клуб Мундијал је
на правом путу...
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Стране припремио

Александар
Живковић
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Кц7)
Избор Р. Радојевић

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ВОЖЊИ ЗАПРЕГА

МИЛАН ГАКОВИЋ ВИЦЕШАМПИОН

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Такмичење трајало
пет месеци
Следи Балканско првенство
Завршено је овогодишње Отворено
првенство Србије у вожњи запрега,
које је трајало од 12. маја до 22. октобра. Одржано је пет кола, а у првом и
последњем биле су заступљене дисциплине А, Б и Ц, односно дресурна
вожња запрега, прецизна вожња кроз
чуњеве и маратонска вожња. Борили
су се најбољи возачи у Србији у
вожњи запрега, по свим правилима
међународне коњичке федерације.

Труд

Национални савез за коњички спорт
односно Савез за коњички спорт Србије за олимпијске и ФЕИ дисциплине у
сваком колу првенства делегирао је
међународни судијски колегијум, као
и најбоље светске уређиваче маратонских стаза и препрека.
Члан КК-а Кремен из Панчева
Милан Гаковић је сјајном, прецизном,
брзом и увежбаном вожњом, с коњима Гусом, Харолдом и Фиколетом,
заузео друго место у укупном пласману. Победила је Тереза Керестеш са

ергеле Келебија, овогодишња учесница Светског првенства. Треће место је
заузео Оливер Бунфорд.
Милану Гаковићу следеће године
предстоји Балкански шампионат у
вожњи запрега, који ће у партнерству
с међународном коњичком федерацијом и Савезом за коњички спорт
Србије бити одржан на ергели Стари
Тамиш. То ће уједно бити и квалификационо надметање за Светско првенство 2019. године.
A. Живковић

Трудимо се да сивило обојимо.
Највише због наше деце.
Да нам боје замиришу
на детињство.
И онда спокој
пренесемо на сутра.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ПАНЧЕВКЕ ПОВЕЛЕ, ПА СТАЛЕ
Прошлог викенда је настављено надметање у Супер Б
лиги за рукометашице, у
оквиру кога су девојке ЖРК
Панчева на свом терену
одмериле снагу с Врбасом.
Гошће су на Стрелиште
дошле као апсолутни фаворити, иако се то на полувремену није осетило.
Ипак, њихов квалитет
дошао је до изражаја у
наставку меча: ЖРК Панчево – Врбас 21:30 (11:11).
Девојке које предводи
тренер Марко Крстић сјајно су започеле овај дуел.
Играле су чврсто у одбрани, Сања Павловић је сјајним интервенцијама на
голу давала додатну сигурност својој екипи, а ефикасношћу се истицала Невена

Џелајлија, која је подршку
имала у Светлани Ничевски и Марији Милићевић.
У прва 24 минута све је
ишло „као подмазано”, бар
када је домаћи тим у питању, па су домаће имале

предност и од четири гола
(11:7). А онда се одједном
све преокренуло. Гошће су
промениле одбрану, а домаће су почеле да греше... Да
није било сјајних интервенција Сање Павловић, Врбас

је већ на одмор могао да
оде с предношћу.
У другом полувремену
као да је играо само један
тим – онај из Врбаса.
Гошће су постизале лаке
голове, па су без великих
проблема на крају стигле
до убедљивог тријумфа.
ОРК Панчево је наставио
да ниже победе у Другој
лиги „Север”. Наши суграђани су прошлог викенда у
Тителу победили истоименог домаћина са 26:25.
Најефикаснији у редовима панчевачке екипе били
су Лацко, Павловић и Џамтоски.
ОРК Панчево је на првом
месту на табели са скором
од шест победа и једним
поразом.
A. Ж.

Рад
Трудимо се да радимо.
Радимо и трудимо се...
И видимо само црне руке
док се лагано кроз
јутарње сивило
крећемо.
Идемо...

НОВОСТИ ИЗ АК-а ТАМИШ

РЕКОРДЕРИ У БРЗОМ ХОДАЊУ
Ових дана су на адресу Атлетског клуба Тамиш пристигле лепе вести.
Директно из канцеларије АСС-а стигла је званична листа рекорда Србије
за 2017. годину, на којој се налазе и
два атлетичара Тамиша.
У категорији дечака до четрнаест
година у дисциплини брзо ходање на
1.000 м на атлетском стадиону за
рекордера је проглашен Стефан
Лазић, с резултатом који износи пет
минута и 14 секунди. У истој категорији, у истој дисциплини, али у брзом
ходању на путу, нови рекордер наше
земље је Алекса Нертица, с резултатом од пет минута и 18 секунди.
АСС је на листу категорисаних такмичара уврстио и троје атлетичара

Тамиша. Поред Јелене Васиљевић,
која већ има категоризацију АСС-а
(први пионирски разред), категорисани су и Стефан Лазић (други јуниорски разред) и Сања Марић (први
пионирски разред).
АК Тамиш посебно захваљује Градској управи Панчева и градоначелнику Саши Павлову на подршци.
На великом кросу на коме су учествовали кадети Војне академије, надметала се и Алексија Коцић, члан АКа Тамиш, која је у трци на 2.000
метара освојила златну медаљу у конкуренцији сениорки.
За одличне резултате атлетичара
Тамиша најзаслужнији је тренер
Зоран Коцић.
A. Ж.

Одлазак
Трудимо се да не одемо.
Лако.
Тешко је отићи,
исто као и гледати
одлазак.
У тим тренуцима
само уз наду може
све да замирише
на добар рад, труд и одлазак.

µВ. Ђурђевић ?М. Димитрић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Никола Андрић,
средњошколац:

Божидар Јовић,
средњошколац:

– Мало ћу дуже
спавати. Учићу
за школу,
а видећу се
и с друштвом.

– Изаћи ћу
с другарима.
Већину времена
ћу провести
за „компом”,
играћу неку игрицу.

Марија
Миленковић,
средњошколка:
– Видећу се с момком
и ићи ћу у биоскоп
са сестром.
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