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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Јордан Филиповић

Сви можемо
у Бразил!
Много тога нас тишти ових дана на глобалној сцени и доприноси свеопштој гунгули којој је
свет изложен у последње време. Поред разних (не)видљивих сукоба, вероватно би највише требало да нас забрине баук
економског слома, умногостручен од настанка короне, па готово да нема иоле независнијег
и еминентнијег аналитичара
који такву могућност пориче.
У средишту свих тих апокалиптичних проповедања као да
исклијава и једно суштаствено
питање: да ли је планета закрчена нама, људима?! Тако,
многи мисле да је изгледа куцнуо час да лагано купимо пинкле и повлачимо се са овоземаљске сцене. Баш као што су
диносауруси, владаоци до пре
шездесетак милиона година,
пропали због своје незграпности, чини се да и нас чека слична судба пре свега због претеране алавости односно похлепе
појединаца. Били то глобалисти, масони, билдербержани,
малтешки соколови или други
владари из сенке. Можда баш
они пласирају тезу да смо претрпали куглу и да више нема
места да на њу игла падне.
Међутим, веровали или не,
према неким озбиљним и математички доказивим анализама,
не би требало да ни ових око седам и по милијарди људи представља претерано оптерећење
за планету и њене ресурсе.
И, кажу те процене, када би
се сви људи стиснули један поред другог, или по четворо на
квадрат, цело човечанство би
стало на површину Баната! А
када би сваком човеку био дат
простор од око хиљаду квадратних метара, како би сам
производио храну, сви бисмо
се сместили у Бразил!
Е, то би заиста било савршено будући да нема човека који
бар једном није сањао о Рију,
нарочито у време тамошњег
карневала.
И још нешто – ти исти проценитељи наводе да је укупна
светска обрадива површина толика да би се на њој могло произвести поврћа за прехрану сто
педесет пет милијарди људи!!!
Све у свему, испада да би уз
бољу организацију и, пре свега,
мању грамзивост неколицине
појединаца, било довољно простора и хране за двадесет пута
бројније човечанство.
Мислите о томе...

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 4. септембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

НОВО ЛИЦЕ У ГРАДСКОМ ВЕЋУ – ЖАРКО ДАКИЋ (СПС)

СИСТЕМ У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ И IT-jу!
На седници Скупштине града 21. августа формирано је и ново Градско
веће. Његов састав је познат, а у очи
су упале две чињенице: постоји нови
ресор – за локалну самоуправу и информационе технологије – на чијем
је челу Жарко Дакић, који је члан
СПС-а. То наводи на закључак да су
се социјалисти вратили на власт у локалним оквирима.
Разговарали смо с Дакићем о бројним темама важним за функционисање града.
ПАНЧЕВАЦ: Ресор који преузимате
до сада није постојао. Чиме ће се бавити већник за локалну самоуправу и
информационе технологије?
ЖАРКО ДАКИЋ: Ресор није постојао на нивоу градске управе, али постоји на републичком нивоу. Локална самоуправа се бави функционисањем система, структуром радне организације и њеним функционисањем
у локалу, али и комуникацијом са органима Покрајине и Републике. Другим речима, бавимо се организацијом администрације; усклађујемо
процедуре, прописе и законе на такав
начин да не оптерећују како запослене, тако ни грађане на које се, с техничке стране, односе. Информационе технологије се превасходно засад
односе на техничку службу информатике, без које данас није могуће
одржавати горепоменуте ставке. Живимо у доба убрзане дигитализације,
добар део институција добио је свој
префикс Е, што се односи на коришћење услуга путем рачунарских
технологија. Мој посао је да ускладим локалне институције с трендовима функционисања које нам напредне технологије омогућавају. Пошто овакав ресор до сада није постојао, цео тај посао је остајао у вакууму
локалних надлежности, тако да се у
пракси то сводило на лични ентузијазам секретара одељења и запослених. Локалне самоуправе поприлично се разликују по начину на који
обављају свој посао, а сада ће морати
да ускладе своје деловање с прописима и трендовима Републике.
l Шта то значи за грађане?
– За грађане то може значити само
убрзавање процедура и бољу комуникацију с државом. Мој ресор није видљив грађанима, он почиње тамо где
неки захтев, жалба или уверење из
руку грађана пређе праг шалтера. Ја
запосленима не говорим шта ће да
раде, већ како ће то да ураде, ту сам
да убрзавам техникалије, олакшавам
им посао и да се „решим” непотребних корака и ставки у систему. Ако
бисмо упоредили остале већнике с
возачима „формуле 1”, они заузимају
улогу возача, док је мој посао чисто
механичарски. Иза сваког шампиона
мото-трка стоји врло способан тим
механичара и осталог особља који су
му омогућили да несметано покаже
свој таленат.
l Члан сте СПС-а. Кажите нам нешто о свом политичком ангажману.
Вашим уласком у Веће показало се

Градска депонија.
Ових дана
Снимио: Милан Шупица

да СПС и СНС чине коалицију на локалном нивоу?
– Тако је. СПС и СНС су у коалицији на локалном нивоу. Нашим истраживањем које је спроведено у јануару
показало се да преко 70 одсто грађана сматра да смо ми били и раније у
коалицији на нивоу града, што није
била истина. Потрудили смо се да
њихов ниво информисаности о дешавањима у локалној политици остане
нетакнут, али овај пут са учешћем у
власти.

складу са законима, тако да имам с
ким да се консултујем.
l Шта намеравате да прво учините?
– Осим што дајем филозофске интервјуе локалним медијима, почео
сам већ да радим свој посао. Наш народ има изреку: „Риба смрди од главе”. То је руска изрека, али смо је ми
половично пренели, пуна верзија
гласи: „Риба смрди од главе, а чисти
се од репа”. Прво што сам учинио јесте мерење фреквентности корисника услужног центра које се налази у

још у основној школи, а у средњој их
конституисати у мери која је довољна
за запослење. На ту тему имам заиста
доста идеја, али бих ипак прво о томе
причао са чланицом Већа задуженом
за образовање, па бих их тек онда
представио медијима. У пословном
смислу, заиста велики број Панчеваца ради у Београду у IT сектору. Наравно да би било врло пријатно када
би се неке велике компаније појавиле у нашем граду, али то је тема којом се мора бавити Градско веће у

Жарко Дакић
l Да ли су грађани довољно обавештени о функцијама које има Градска управа?
– Из мог личног увида већина грађана нема представу како Градска
управа функционише. Од када сам
постао већник, чест је случај да ме
пријатељи и познаници питају да им
„средим” неку њихову жељу везану за
комуналије, грађевину, пољопривреду и слично. Реалност је да Градска
управа има 16 сектора, не рачунајући
политичке органе попут Скупштине
града. Сваки сектор има своју надлежност и предмет деловања. Мој посао је да убрзавам комуникацију и
процедуре које се дешавају између
тих сектора, а већници доносе одлуке
заједнички на Градском већу, под патронатом градоначелника. Функционисање града је комплексан систем,
комплекснији је од модерног аутомобила, а мој посао је да тај систем
доведем у задовољавајуће стање како
би се одлуке Већа адекватно спроводиле у дело, а грађани били задовољни и на време услужени.
l С обзиром на то да сте социолог
по образовању, како ће вам то помоћи на новом ангажману?
– Социологија је широк појам. Моја срећа је да сам дипломирао социологију рада и радних организација,
тако да посао који обављам одговара
мом ужем усмерењу из једне заиста
широке области друштвених наука.
Социологија се бави друштвеним појавама и као таква залази у поље истраживања многих хуманистичких
наука, а понекад чак и природних.
Пример тога је кибернетика, која је
пре конституисања имена носила
радни назив математичка социологија. Социолози су добро упознати са
економијом, културом, политиком,
социјалном психологијом и патологијом, криминологијом, разним врстама посматрања друштва од микро
до макро основа, а постоји и посебан
предмет који се зове социологија
града, тако да могу да кажем да имам
барем основе из којих могу да црпим
самопоуздање при вршењу функције
градског већника. Једино знање које
ми недостаје за обављање овог посла
– а нисам имао прилике да се с њим
сусретнем на студијама – јесте право.
Пошто је систем градске управе строго дефинисан законима и процедурама, што је област која припада правницима, то је нешто што ћу учити у
ходу, а ту је и правна служба која је
надлежна да свако деловање буде у

приземљу и дефинисање периода дана када је највећа гужва. У том периоду, у сарадњи с начелницом Градске
управе, потражићемо добровољце
који би својим колегама из услужног
центра притекли у помоћ, а грађанима омогућили да у што краћем могућем року дођу до запосленог који им
је потребан. Друга ствар јесте анализа свих захтева које грађани предају
Градској управи, да видимо да ли
баш све мора да се попуњава ручно,
је ли баш све обавезно и да ли толика
количина папира мора да се троши
на дневној бази. Прекинули сте ме у

целини. Ова тема ће мало причекати,
ја за почетак морам да унапредим
систем Градске управе, како би он сутра успешно могао да реализује све
горепоменуто.
l Каква је ваша визија Панчева за
четири године?
– Волео бих да Панчево задржи
шарм једног мањег града у коме је могуће имати широк круг познаника,
али и да постоји могућност да увек
упознате ново свеже лице. Ако погледамо пројектована насеља у субурбаним зонама Вашингтона, видимо да
она досежу до 75.000 становника. У

том раду овим интервјуом, али већ
сада имам неке кандидате који ми
изгледају да су зрели за једну озбиљну реорганизацију. Током тог рударског посла установићу обрасце рада
које ћу онда и даље примењивати све
док не дођем до отворене терасе на
деветом спрату Градске управе.
l Како ћете помоћи панчевачком
IT сектору?
– Био сам први оснивач IT хaба у
Панчеву, који се звао „Простор”. Ту
сам стекао драгоцена искуства која
планирам да применим у даљем раду. За IT сектор битна је инфраструктура – брз интернет и његова доступност, приступачност рачунара – и
образован кадар. Први услов код нас
је задовољавајући у односу на остатак државе, фактички Панчево је у
врху по брзини интернета и његовој
приступачности. Што се друге ставке
тиче, ми као град немамо више и високо образовање које се бави IT сектором, али моје искуство говори да је
основе таквих знања најбоље стећи

тим градовима налазе се седишта
кључних америчких корпорација, као
што су „Локид Мартин” или „Стратфор”. Дакле, моја визија Панчева јесте да ово остане један град средњег
обима чије је становништво квалитетно образовано, има врло пристојне
плате, и да град омогућава својим становницима да се максимално остваре
у сферама својих интересовања. У
сваком озбиљно организованом граду
у којем сам био локална самоуправа и
држава су невидљиве за грађане, систем функционише, грађани имају
времена да се посвете својим интересовањима, а не да узимају дане годишњег одмора како би извадили неки
папир који на крају дана никоме заправо не треба. Ако на крају свог мандата уштедим макар један дан бирократских заврзлама грађанима, на нивоу града то је око 200 година плаћених или слободних дана. Ја бих тиме
био сасвим задовољан, а све преко тога нека остане за неки други интервју.
С. Трајковић
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ПОЧЕЛА НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ШКОЛА ПОД МАСКОМ

Завод „Панчевац”
први у свему

Више ништа није
као пре
Прваци у клупама
дан раније
Строга правила
понашања
Почетак нове школске године, а посебно полазак у школу
били су тренуци великог узбуђења и радости како за ђаке,
тако и за њихове родитеље.
Међутим, ове године, у условима још увек присутне епидемије ковида 19, све је другачије. Школе су се припремиле за први дан првака, који
је овог пута био дан раније – у
понедељак, 31. августа, и организован је долазак деце и
родитеља у различитим терминима да се упознају са школом и учитељима.
И сам 1. септембар, када су
сви ђаци кренулу пут школа,
био је другачији – часови су
скраћени на 30 минута, уз књиге, свеске, оловке и пернице у
учионицама су обавезне маске, разреди немају више од
15 ученика и настава се обавља у више смена. Дакле, овогодишњи почетак радне године протиче у знаку борбе против коронавируса, па је полазак у школу био другачији него
раније.
Када је о нашем граду реч,
све пан че вач ке основ не и

генерације у већини панчевачких основних и средњих школа. Директори су овог пута, из
безбедносних разлога, обилазили дошљаке по учиoницама
и говорили им о важности ношења маски и придржавању
правила понашања, а не, како
то обично бива, о важности
образовања, школској историји, досадашњим успесима ђака, плановима и будућим пројектима. Холови и ходници били су пусти и, уместо колажа
и цртежа, на зидове су окачени плакати упозорења о редовном прању руку, ношењу
заштитне опреме итд. Све у
свему, изостале су свечане приредбе и раскошни ентеријери
– све је било подређено безбедности и поштовању физичке дистанце.
Поводом почетка школске
године и поласка у школу нове
генерације ђака првака, градоначелник Панчева Александар
Стевановић и Татјана Божић,
чланица Градског већа задужена за образовање града Панчева, посетили су ОШ „Мирослав
Антић” у понедељак, 31. августа. Том приликом је градоначелник Александар Стевановић поздравио учитеље, родитеље, баке и деке, као и ђаке
прваке и пожелео им срећан
полазак у школу.
– Једна од првих обавеза као
градоначелника Панчева јесте
дочек наших ђака првака у ОШ
„Ми ро слав Ан тић”. Овом

приликом желим да их поздравим и да пожелим успешан почетак школовања свим првацима, али и осталим ђацима који
ће од сутра кренути да похађају наставу. У 20 школа на територији града Панчева кренуће
1.151 првак. Град Панчево је
припремио све у складу са свим
препорукама које смо добили
од Министарства просвете, науке и технолошког развоја, али
и Министарства здравља Републике Србије, да све протекне
у најбољем реду, у складу са
епидемиолошком ситуацијом.
Такође, како би родитељи били
спокојнији, важно је да знају
да су обезбеђене довољне количине маски и свих дезинфекционих средстава – рекао
је градоначелник и додао да је
локална самоуправа наставила
традиционалну акцију за безбедност деце у саобраћају.
Он је истакао да је Град и
ове године, као и раније, поделио светлорефлектујуће прслуке првацима, како би они били
уочљиви учесницима у саобраћају, и позвао све учеснике у
саобраћају да обрате пажњу на
прваке и остале ученике, посебно у зонама око основних и
средњих школа.
Када је реч о овогодишњем
домаћину традиционалне првосептембарске свечаности, у
први разред ОШ „Мирослав
Антић” уписало се 114 ђака
првака.
З. Станижан

АПЕЛ ЦРВЕНОГ КРСТА
ДАВАОЦИМА КРВИ

ПИО ФОНД ПОДСЕЋА
ЂАКЕ И СТУДЕНТЕ

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
ЈУБИЛЕЈА

Резерве ниске, 0 и А
група најпотребније

Корисници пензија
да доставе потврде

Српски борац на
Сремском фронту

Због изразито смањених залиха крви, Црвени крст Панчево
апелује на добровољне даваоце свих крвних група, посебно
0 и А, да се одазову акцији прикупљања крви.
Градске акције се одржавају
сваке среде, а прва наредна је
планирана за 9. септембар и
одржаће се између 9 и 12 сати,
у просторијама Црвеног крста
у Улици Жарка Зрењанина 15.
Овај апел се посебно односи
на младе, јер су ово, „они моменти где управо њихова покретачка енергија треба да буде још један од разлога због
којих верујемо у хуманост”.
Крв могу дати здраве особе,
старости од 18 до 65 година.
Претходно је потребно узети
лаган оброк и довољно течности. Важно је и да даваоци нису на терапији лековима, као и
да на акцију оду одморни, како би задовољили критеријуме
на лабораторијском и лекарском прегледу.
Д. К.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, као и сваке јесени, подсећа ученике који користе
породичне пензије, а старији су од 15 година, да имају
рок до 23. септембра да доставе потврде о редовном
школовању да им не би била обустављена исплата принадлежности.
Студенти то морају да учине до краја октобра. На потврде, које се могу предати
лично или послати поштом
филијали Фонда ПИО која
им исплаћује пензију, неопходно је уписати матични
број родитеља по коме се користи пензија.
Ученици, иначе, имају право на породичну пензију до
завршетка школовања, али
најкасније до навршених 20
година живота, а студенти
који похађају високошколске установе до навршене 26.
године.
Д. К.

Поводом 75 година од пробоја Сремског фронта и победе
у Другом светском рату, за четвртак, 3. септембар, у 18 сати, у Дому војске у Панчеву,
заказана је трибина „Српски
борац на Сремском фронту”.
Организатор трибине је Савез
удружења бораца Србије – СУБОС, а учесници трибине су: генерал Милорад Ступар, проф.
др Чедомир Антић, проф. др Бојан Димитријевић, академик православне академије Олга Зорић,
проф. др пуковник Слободан Ђукић, проф. др Слободан Тмушић,
пуковник Радован Милетић и
проф. др Стеван Мацковић.

средње шко ле за по че ле су
школску 2020/2021. годину у
уторак, 1. септембра. Ове године су изостали културноуметнички програми у знак
подршке и добродошлице ђаци ма пр ва ци ма. У мно гим
школама није било песме, игре,
рецитала, музичких тачака и
скечева у ношњама. Тишина,
маске, бочице са средствима
за дез ин фек ци ју и стро га
прави ла до че ка ли су но ве

ПР СЛУ ЦИ ЗА ПР ВА КЕ

У Основној школи „Жарко
Зрењанин” у Качареву организован је пријем за ученике првих разреда, а заме ни ца
гра до на чел ни ка

„ЕКОСАН ПЛУС”
ОБАВЕШТАВА

У четвртак прскање
комараца
Друштво за дезинфекцију,
дезинсекцију и дератизацију „Екосан плус” д. о. о. најавило је да ће третман за сузбијање одраслих комараца
на територији града Панчева извршити у четвртак, 3.
септембра, уколико се за то
створе повољни метеоролошки услови.
Третман ће, како најављује поменуто предузеће, бити
изведен уређајима са земље
и трајаће од 19 до 23 сата. У
појединим деловима града
биће изведено и задимљавање. У саопштењу које је доставио „Екосан плус” пчеларима је упућена молба да
благовремено предузму све
неопходне мере за заштиту
пчела.
Д. К.

Панчева Драгана Купрешанин поделила је првацима
рефлектујуће прслуке како
би би ли без бед ни ји у
саобраћају.

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.
Настављајући мисију да
постане прва приватна клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па
су се сада у њему нашли и
не ки од нај це ње ни јих
стручњака из Клиничког
центра Србије, Опште болнице Панчево и са Института „Дедиње” у Београду.
Та ко са да ко ри сни ци
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др
Жељка Ковачевић из Клиничког центра Србије.

Сваког радног дана у Заводу „Панчевац” могуће је
урадити и колор доплер
прегледе врата, руку, ногу
или абдоминалне аорте,
као и ултразвучне прегледе врата и меких ткива.
Ове прегледе искључиво
радним данима обавља др
Ненад Маргитин, специјалиста радиологије, шеф одсека CT дијагностике и заменик начелника Службе
радиолошке дијагностике у
Општој болници Панчево.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја
се и по томе што у хематолошко-биохемијској лабораторији те установе пацијенти већину верификованих, контролисаних и сумираних резултата могу добити за свега сат времена.
У Заводу ће ускоро почети да се проводи и амбулантна хирургија, а све интервенције, као и додатне
хируршке и консултативне
прегледе обављаће др Горан

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
Пакет 1
– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
– ултразвук
Цена: 6.000 дин.

Пакет 2

Пакет 3

– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
Цена: 4.000 дин.

– гинеколошки преглед
– вагинални брис
– ултразвук
Цена: 4.000 дин.

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ
Дом здравља Палилула

Заказивање радним данима 7–14
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
Такође суботом, заин- Додевски, специјалиста абтересовани могу да ураде доминалне хирургије из Опи све врсте ултразвучних ште болнице Панчево.
Због свега овога не чупрегледа срца, а ускоро
ће се у Заводу „Панче- ди чињеница да све већи
вац” радити и преглед сон- број Панчевки и Панчевадом преко једњака (ТЕЕ). ца бира Завод „Панчевац”,
И за ове услуге ангажо- посебно онда када је неован је један од водећих пходно урадити прегледе
стручњака у тој области – и анализе на једном месту
dr sc. med. Слободан То- и добити резултате што пре.
С тим у вези,
мић, кардиотреба подсетити
лог, док тор
и на то да се у
медицинских
Заводу, применаука и магира ради, све врстар кар ди - Телефон за
сте ле кар ских
ологије
са информације:
уверења издају
Института
013/21-90-900
за максимално
„Дедиње”.
два сата.
Суботом
И овог месеца су у Заспецијалистичке ОРЛ прегледе ради др Горан Ми- воду за клијенте осмишљетевски из панчевачке Оп- ни и нови пакети услуга по
ште болнице, ендокрино- изузетно повољним ценалошке др Гордана Вељо- ма, а више о томе, као и о
вић, такође из Опште бол- додатним погодностима конице. За прегледе из обла- је остварују сви који посести гинекологије задуже- дују лојалти картице Аутона је др Весна Новичић -центра „Зоки”, погледајте
Ђоновић из Дома здра- на рекламним странама нашег листа.
вља Палилула.
До дат не ин фор ма ци је
Као што је већ наглашено, сви набројани специ- можете добити на 013/21јалистички прегледи оба- 90-900 и 013/21-90-903,
вљају се само суботом, а а новости пратите и на
заказују се радним дани- сај ту www.zavodpanceма путем телефона 013/21- vac.rs, као и на „Фејсбук”
90-900 и 013/21-90-903. страници Завода. Д. К.
ПРОМО
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Сви ми живимо са смехом као великом мистеријом и он
нас одржава као и хлеб. Многи мислиоци су водили разговоре о смеху у покушају да га одгонетну. Тако је легендарни глумац и редитељ Чарли Чаплин увек говорио да
је један дан без смеха изгубљен дан, док је филозоф
Фридрих Ниче имао мисао да је смех лек, а Достојевски
је говорио да ћемо најбоље упознати човека ако га гледамо како се смеје. Јован Дучић је рекао да се чувамо човека који поружни када се смеје, јер смех је створен да
улепша човека, и свет око себе.
(Књижевник Владимир Пиштало, „Блиц”, 26. август)
* * *
Бити опозиционар је врло напорно и тешко. Бити писац
текстова који су критички или саркастични у односу на
власт подразумева човека специјалних особина. Ја те
особине немам. Ја говорим само о ономе што видим. Не
зато што мислим да ће то да се исправи када ја будем рекао то, али ће у сваком случају онима који говоре то и
изговарају такве будалаштине да буде податак да неко
ипак слуша то што причају. И да, ако имају неку аутоцензуру коју имам ја, да ће та аутоцензура њих да обузда
у лупетању глупости, лажи…
(Глумац Лане Гутовић, портал „Нова.рс”, 31. август)
* * *
Зар није Закон бескућништва један од елементарних закона класног друштва? Неки људи из позиције моћи и
силе избациће неке друге људе из јединог дома. Избациће их због дугова, срушиће им једину кућу страћару јер
је нехигијенска, јер смета изградњи, јер је бесправна, одузеће им стан јер је двапут продат, а они о томе нису ништа знали, и онда им напросто неће дати други дом.
Оставиће их на улици, без куће, са идејом правде на суду
– правде која се наплаћује судском таксом, а једнако
право да је плате имају и богати и сиромашни. И зар нису у нашем друштву баш Роми најљући стереотип, истовремено презрен и фетишизован, баш због тога што су
’људи без куће’, ’људи на путу’, ’Цигани чергари’ који
краду децу и одводе девојке.
(Новинарка Оливера Панчић, „Данас”, 31. август)
* * *
Веома сам песимистичан када је реч о очекивањима да
ћемо нешто научити. Мислим да ће се ствари поново
нормализовати, људи ће једноставно да скину маске и да
их баце у ђубре. Не верујем да ће човечанство много тога
да научи. Па чак и ако нешто научи, то ће бити само површно, као што је то случај с Кином.
(Кинески уметник Ај Вејвеј, DW, 28. август)
* * *
Сваки режим осећа дубоку потребу да васпита што више
генерација као своје будуће гласаче. То није ништа ново.
Новост лежи у дехуманизацији коју је неолиберализам
успео да оствари у рекордно кратком временском периоду од двадесет пет година. У том времену свет је заменио
садржај за амбалажу.
(Музичар Зоран Предин, „Блиц”, 1. септембар)
* * *

* * *
Међу мени најомиљеније приче спада приповест о једном нашем чувеном, наглашено национално ’освешћеном’ десничару. На основу ње скројио сам тезу како се
овај даса трансформисао у расисту – имам аутентична
сведочења о догађајима, од тадашњих блиских му особа,
на које реферишем. Лик је био један од највећих фанова
Траволте. Залазио је редовно у дискотеке, пријавио се на
„Траволтијаду” у Дому омладине Београда, дакле учествовао је на такмичењу – и стигао у само финале с
огромним очекивањима, већ је видео себе као победника… И у финалу га одере непознати Хамит Ђогани! Мислим да је то било 1979. И овај падне у жешћи бедак због
тога, човек потпуно потоне. Замисли фашисту у настајању, који то још не зна, како ђуска ко Траволта? И Ђоганија, Рома с Миријева, који га одува. А овај се истраумира до те мере да му то одреди даљу судбину.
(Визуелни уметник Урош Ђурић, портал „Нова.рс”, 1.
септембар)
* * *
Одавно се не обазирем на стварност на коју не могу ни
на који начин утицати. Позориште не може променити
људску природу, али може је бар мало оплеменити. Верујем да је тако. Иако, никада није било толико неукуса у
култури. Царује производња кича, политичке мржње,
екстремизма, просте забаве... Масовна култура удружена
с постмодерним експериментима протерала је елитизам
и племенитост из институција културе. Никада није било мање лепоте и хуманости у савременој уметности.
Потребна је обнова класичних вредности, како естетских, тако и етичких.
(Редитељ Егон Савин, „Блиц”, 1. септембар)
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О НЕЗАВИСНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА У НАШОЈ ЗЕМЉИ

РАД НА СЛОБОДИ И ПРАВИМА ГРАЂАНА
Заштиту грађанима у Србији
пружају републички, покрајински и локални заштитници грађана и повереници за информације од јавног значаја и заштиту података о личности односно равноправности
У нашој земљи грађанима је,
по ред суд ске за шти те, на
располагању и заштита коју
пружају независне институције, а њима се може обратити
сваки грађанин Србије, као и
држављанин друге земље или
лице без држављанства, коме
су органи власти у Србији повредили права. Важно је нагласити да независне институције имају подршку власти у
смислу да им се не меша у њихове делокруге рада.
Независне институције које
пружају заштиту грађанима у
Србији су Републички заштитник грађана, Покрајински заштитник грађана, локални омбудсман и повереници за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности,
односно равноправности.

Чиме се баве омбудсмани
Како кажу дефиниције у стручној литератури, независан и самосталан државни орган – Републички заштитник грађана
– задужен је да штити и унапређује поштовање слобода и
права, контролишући и проверавајући наводе притужбе (или

Грађани морају да знају да имају бројне опције
када се ради о независним институцијама
и врши надзор над радом покрајинских органа управе, јавних предузећа и установа које
врше управна и јавна овлашћења, а чији је оснивач АП Војводина, у вези с њиховим поступањем у извршавању одлука и других правних аката.

Поверенички надзор
Повереник за информације од
јавног значаја и заштиту података о личности прати пошто-

ПРИ ТУ ЖБЕ ЗА ШТИТ НИ ЦИ МА ГРА ЂА НА
Свако физичко или правно
домаће или страно лице које сматра да су му актом,
радњом или нечињењем органа управе повређена права, након што је искористило сва правна средства, може да поднесе притужбу Заштитнику грађана.
Она се може поднети најкасније у року од једне године од дана када је извршена
повреда права грађана. Треба да буде јасна, једноставно и сажето написана и мора да садржи: личне податке подносиоца, назив органа против ког се подноси,
приказ односно опис повређеног права, чињенице којима се поткрепљују наводи о

повреди права и доказе о
предузетим свим корацима
с циљем заштите или остварења права.
Републички заштитник
грађана налази се у Делиградској 16 у Београду; број
телефона је 011/20-68-100,
а сајт је www.zastitnik.rs. Покрајински заштитник грађана је на Булевару Михајла
Пупина 25 у Новом Саду;
можете га добити на 021/4874-144, а сајт је www.ombudsmanapv.org.
У Панчеву постоји и локални омбудсман, коме се
грађани могу обратити сваког радног дана од 7.30 до
15.30: Жарка Зрењанина
13; 013/347-154.

поступајући по сопственој иницијативи) да ли органи државне управе, републички јавни
правобранилац, органи и организације које врше јавна овлашћења према грађанима поступају у складу са законима и
другим прописима Републике
Србије или начелима рада добре управе. Заштитнику грађана се могу обратити грађани
који су већ покушали да остваре односно заштите своја права у судским или управним
поступцима.
Ова институција је овлашћена да контролише поштовање
права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама
или нечињењем органа управе, односно надлежна је за законитост и правилност рада
органа државне управе, али
Заштитник грађана нема надлежност да контролише рад
Народне скупштине, председни ка Ре пу бли ке, Вла де,
Уставног суда, судова и јавних тужилаштава.
Покрајински заштитник грађана – омбудсман је независан
и самосталан орган АП Војводине који штити права грађана

ва ње оба ве за ор га на вла сти
утврђених Законом о слободном приступу информацијама
од јавног значаја и решава по
жалби против решења органа
власти којима су повређена права уређена овим законом. Поред тога, Законом о заштити
података о личности, повереник је овлашћен да врши надзор над спровођењем и извршавањем овог закона, односно
да надзире спровођење заштите података, одлучује по жалби и указује на уочене злоупотребе приликом прикупљања
података.
Информација од јавног значаја је она која је садржана у
документима у поседу било ког
органа јавне власти, информација која је настала у раду или
у вези с радом органа јавне
власти и у том смислу ово је у
суштини право на приступ службеним документима.
Сваки грађанин има право
да тражи да му орган одговори
да ли поседује одређену информацију од јавног значаја,
као и да му буде доступна тако
што ће му без накнаде орган
омогућити увид у документ који ту информацију садржи. Грађанин може и лично да добије
копију документа који садржи
тра же ну ин фор ма ци ју и да
тражи да му се она пошаље на
адресу поштом или електронским путем.

Страну припремио

Синиша
Трајковић

Гра ђа нин има пра во на
(не)давање пристанка за обраду својих личних података, затим на обавештење о њиховој
обради, на информацију о томе у којим збиркама података
се налазе подаци о њему, ко су
корисници, у које сврхе и по
ком правном основу, као и да
захтева да му се ставе на увид
подаци који се на њега односе
и да добије копију, као и да од
руковаоца захтева исправку,
допуну, ажурирање или брисање података.

Важност равноправности
Повереник за заштиту равноправности је овлашћен да спроводи поступак по притужбама
у случајевима дискриминације особа или групе особа које
повезује исто лично својство.
Повереник је надлежан да прима и разматра притужбе због
дискриминације, даје мишљења и препоруке и изриче законом утврђене мере, а дужан је
да подносиоцу притужбе пружи информације о његовом
праву и могућности покретања судског или другог поступка заштите, као и да подноси
тужбе за заштиту од дискриминације, уз сагласност дискриминисане особе.
Дис кри ми на ци ја пред ста вља свако неоправдано прављење разлике или неједнако
поступање односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства) у
односу на одређено лице или
на одређену групу лица. Дискриминација може бити заснована на раси, боји коже,
прецима, држављанству, националној припадности или

ет нич ком по ре клу, је зи ку,
верским или по ли тич ким
убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету,
брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном
добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама…
Притужбу због дискримина ци је мо же под не ти сва ко
физичко или правно лице или
група лица која сматра да ју
је претрпела, организације које се баве заштитом људских
права и свако друго лице, у
име и уз сагласност лица које
сматра да је претрпело дискри ми на ци ју. Она се мо же
под не ти у пи са ној фор ми,
електронском поштом уз електронски потпис подносиоца,
као и усмено. Притужба треба да садржи податке о томе
ко је дискриминисан, ко је ту
особу или групу дискриминисао, опис дискриминаторног
акта и доказе о њему. Повереник за заштиту равноправности налази се на Булевару
кра ља Алек сан дра 84 у
Београду; број те ле фо на је
011/24-38-020, а сајт је
www.ravnopravnost.gov.rs.
Примљену притужбу, у року
од 15 дана, повереник доставља лицу против кога је притужба поднета. То се лице у року
од 15 дана може изјаснити о
наводима садржаним у притужби, али ће повереник поступати и ако се лице не изјасни.
Повереник има законски рок
од 90 дана да одлучи поводом
притужбе.

ЖАЛ БЕ ПО ВЕ РЕ НИ КУ ЗА ИН ФОР МА ЦИ ЈЕ
Постоји неколико случајева
када се поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности може упутити жалба.
Прво, због тзв. ћутања органа – уколико је грађанин
поднео захтев за приступ
информацијама од јавног
значаја, а орган јавне власти одбије да га обавести о
томе да ли поседује информацију, да му да на увид
документ који садржи тражену информацију или изда или упути његову копију,
као и то не учини у року од
15 да на. Због изу зет но
оправданих разлога, рок за
поступање органа може бити 40 дана од подношења
захтева, а за информације
од знача ја за зашти ту
живота или слободе лица
или угрожавање здравља
становништва и жи вотне

средине рок је 48 сати. Уз
жалбу је неопходно приложити копију поднетог захтева органу власти.
Дру го, по сто ји жал ба
против решења органа власти којим је одбијен захтев
тражиоца или против закључка којим је његов захтев одбачен из формалних
разлога. Треће, могућа је и
жалба против решења руковаоца личним податком којим је одбијен захтев грађана или против закључка којим је захтев одбачен из
формалних разлога. Рок за
жалбу у ова два случаја је
15 дана.
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности налази се на Булевару краља
Александра 15 у Београду;
телефон је 011/34-08-900, а
сајт www.poverenik.rs.
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ПОМЕРЕНА ГРАНИЦА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ

НОВА МИНИМАЛНА ЦЕНА РАДА

ВИШЕ РАДА, МАЊЕ ОДМОРА

Преговори у току

За жене подигнута
лествица
Превремено пензионисање
смањује трошак држави
Колика је старосна
граница за пензију у
Србији, а колика у
другим земљама Европе
Пензиони системи у целој Европи мењају се готово сваке године и по правили све државе иду ка томе да радници што дуже остану радно активни.
Како је свуда, тако је и код нас, па је
ове године граница за одлазак у заслужену пензију померена навише. Стога
жене у Србији у старосну пензију могу
са 63 године живота, уместо са 62 године и шест месеци, као што је то био
случај прошле године. Потребан број
година радног стажа остаје исти и износи минимум 15 година. Када је реч
о мушкарцима, у старосну пензију и у
овој години иду по старом – са 65 година живота и минимално 15 година
стажа уписаног у радну књижицу.
Наравно, има и оних који размишљају о превременом пензионисању.
Према закону, у 2020. години право
на превремену старосну пензију могу
остварити следећи осигураници: мушкарац са 40 година стажа осигурања
и најмање 58 година и четири месеца
живота и жена са 39 година стажа
осигурања и најмање 57 година и осам
месеци живота. Вреди напоменути да
се превремена старосна пензија трајно умањује за 0,34 одсто за сваки месец који недостаје до навршених 65
година живота, с тим да умањење не
може бити веће од 20,4 одсто.
Oсигураницима којима се, по основу рада на пословима на којима се
стаж осигурања рачуна са увећаним
трајањем, снижава старосна граница,
умањење превремене старосне пензије се рачуна до те, снижене старосне границе.

Правила и прописи
Право на старосну односно превремену старосну пензију се признаје по
престанку осигурања (престанак није
потребан за предузетнике, осигура-

нике који обављају привремене или
повремене послове и уговорене послове, као и осигуранике који су изабрана, именована или постављена лица и лица која су хранитељи у складу
са законом) од дана испуњења услова, а највише шест месеци уназад од
дана подношења захтева. Признаје се
само стаж за који су плаћени допри-

носи, зато на време треба проверити
образац М-4 (веб-сервиси). Листинг
с подацима о стажу и зарадама може
се добити и у филијали ПИО уз личну карту. Ова услуга је бесплатна.
Онима који су радили у иностранству, укључујући и бивше југословенске републике, о праву на пензију према стажу осигурања оствареном у иностранству одлучује се по прописима
земље у којој је лице радило.
Неретко се дешава да, услед потребе тржишта, пензионери поново почињу да раде и тада мушкарци и жене
ко ји су се по но во за по сли ли или

обављају самосталну делатност најмање 12 месеци имају право по престанку запослења односно обављања
самосталне делатности на нови обрачун пензије, с тим што корисницима
превремене старосне пензије остаје
умањење утврђено решењем.
Да подсетимо, Закон о пензијском
и инвалидском осигурању измењен је

2014. године и од тада се за жене сваке године мењају услови за пензију, и
то по правилу да се старосна граница
помера у распону од два до шест месеци годишње. Циљ овакве регулативе јесте да број година за пензионисање жена у Србији буде приближен
потребном броју година за пензионисање у најразвијенијим европским земљама где је општа тенденција да се
старосна граница повећава.

Међутим…
Док се широм света старосна граница за одлазак у пензију подиже, у

Данској би она могла да буде снижена за велики број људи. Нови дански
пензиони модел, који је пре неколико дана представљен јавности, требало би да омогући за 38.000 људи да
до 2022. године оду у пензију и пре
испуњавања старосне границе. Требало би да се тај број до 2025. године
повећа на 49.000 људи. Данска власт
предлаже да се омогући пензионисање људима који имају 42 године стажа и 61 годину старости. Тренутно се
Данци пензионишу с просечном старошћу од 66 година. Ова реформа
пензионог система намењена је пре
свега особама које раде физички тешке послове.
У Немачкој, где ради велики број
наших грађана, старосна граница за
пензије постепено се повећава и планирано је да достигне 67 до 2031. године. Засад је потребно 65 година и
седам месеци да би се отишло у пензију, и за жене и за мушкарце. С друге стране, жене у Аустрији иду у пензију са 62, а мушкарци са 65 година.
Граница за старосну пензију за жене
ће се од 2024. године постепено изједначавати с границом за мушкарце. Погодност у овој земљи која је донета недавно јесте да минимална пензија од 2020. године износи 1.200 евра
нето за људе са 40 и више година радног стажа. У Италији је тренутно старосна граница за одлазак у пензију за
мушкарце 66 година и три месеца,
док је за жене 63 године и девет месеци. До 2021. у плану је да се граница подигне на 67 за оба пола. Просечна пензија у Италији износи око
490 евра.
Код суседа, старосна граница за
пензију је 65 за мушкарце, а 62 године за жене и хрватска влада планира
да до 2030. за жене старосну границу
подигне на 65, док је за мушкарце у
плану да до 2038. буде 67 година.
У Шведској ће до 2036. број година
потребан за пензију износити 67. Тренутно је за мушкарце 66, док је за жене 63 године, а просечна пензија у
Шведској је 770 евра. Норвешка је за
мушкарце старосну границу за одлазак у пензију дефинисала на 67, а за
жене на 64. До 2030. број година потребан за одлазак у пензију за жене
ће се повећавати до 67. У Норвешкој
је просечна пензија око 700 евра.

НИС ДОБИО АКРЕДИТАЦИЈУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

Обуке за нафташе у Научно-технолошком центру
Научно-технолошки центар (НТЦ)
компаније НИС стекао је статус јавно
признатог организатора активности
образовања одраслих. У пракси то значи да ће НТЦ моћи да организује различите обуке за раднике нафтне индустрије. Овај центар планира да угости нафташе не само из матичне „Гаспром њефт” групе већ и колеге жељне знања из нафтних компанија у региону и ЕУ.
У НИС-у истичу да пут до цертификације није био лак, јер је требало
испунити критеријуме које прописује Агенција за квалификације Републике Србије. По испуњавању строгих услова НТЦ-у је уручено Решење
о регистрацији прве обуке – „Одабир
опреме система пумпања за дубинску
пумпу на клипним шипкама”.
Експерти НТЦ-а су развили интерне уско специјализоване обуке, које
обезбеђују брз и квалитетан пренос
искуства и знања. Тако је до 2019. године разрађен програм за 21 специјализовану обуку. Схватајући значај
и могућности тих обука, НТЦ се обратио Министарству просвете Републике Србије са жељом да оне буду регистроване у Агенцији за квалификације. Када су испуњени прописани
услови Центра за акредитацију јавно
признатих организатора образовања
одраслих, НТЦ-у је издато решење о
регистрацији прве обуке.

Нови програми
Након цертификације осталих обука НИС пла ни ра ор га ни зо ва ње и
спровођење обука за „Гаспром њефт”
групу, као и промоција екстерних
обука за запослене у нафтним компанијама балканског региона и ЕУ.
За овај вид пружања услуга у области образовања у плану је оснивање

центра за обуке у НТЦ-у. Свако ко
про ђе спе ци ја ли стич ки про грам
доби ће ме ђу на род но при зна ти
цертификат.
– У наредних годину и по планирамо цертификацију још 20 обука које
смо припремили, како бисмо пружили образовне услуге нашој компанији и другим нафтним компанијама –
рекао је Леонид Стулов, директор
НТЦ-а.
Научно-технолошки центар НИС-а
је основан 2009. године с циљем развоја иновација, пружања научне и техничке подршке плановима НИС-а
ради повећања резерви и ефикасности производње и прераде нафте и
гаса. Улога НТЦ-а у бизнис процесима НИС-а је вишеструка и усмерена је на развој иновација, научнотех нич ку и ин же њер ску по др шку
кључних процеса, почев од тражења
нафте и гаса, преко освајања налазишта, производње и експлоатације, до прераде и промета нафтних
деривата.

Подаци су важни
До сада је у оквиру НТЦ-а у информационе технологије уложено преко осам милиона евра, а овај центар
има више од 300 запослених. У њему ради квалификован и искусан
кадар који је задужен за припрему
геолошко-истраживачких радова и
прорачуна резерви, обраду сеизмичких података, као и припрему пројеката за опремање бушотина. У оквиру НТЦ-а постоји централна лабораторија, која омогућава да се путем анализа обезбеди програм геолошко-истраживачких радова (анализе језгара, својства нафте и флуида).
НТЦ је 2013. и 2014. започео формирање дигиталне базе података и у

Владa Републике Србије предложила је да се повећање минималне цене рада креће у распону од
четири до шест одсто. Унија послодаваца Србије истиче да ће размотрити овај предлог и да су они
спремни за компромис, али не по
сваку цену и не на начин који би
угро зио нор мал но по сло ва ње
предузећа.
С друге стране, синдикати захтевају да минимална цена рада буде 37.000 динара (тренутно је око
30.000), што послодавци не прихватају и сматрају да нема простора за било какво повећање минималца, због кризе у пословању коју је изазвала актуелна пандемија.
Унија послодаваца сматра да је могуће повећање минималне цене рада до шест одсто, колико износи
очекивани раст бруто друштвеног
производа у 2021. години, уз услов
да се кроз додатне мере олакша
пословање предузећа. Послодавци
очекују да ће држава одобрити повећање неопорезивог дела зараде
са 16.000 на 19.000 динара, као и
смањење пореза и доприноса на
зараде.

МОДЕРНА ТЕХНОЛОГИЈА
У ПОЉОПРИВРЕДИ

Сезонски радници
Поједностављена процедура пријављивања путем портала и апликације увела је у легалне токове 47
одсто сезонских радника у пољопривреди. За годину и по дана примене новог система послодавци су
ангажовали укупно 37.597 сезонаца и тако допринели да они остваре право на пензијски стаж и здравствену заштиту у случају повреде
на раду. Резултат нове процедуре
је утолико важнији што је до пре
две године уговор имало свега пет
одсто од око 80.000 сезонаца, колико се процењује да ради у пољопривреди у Србији. Брзина пријављивања и фиксни износ пореза,
који се плаћа путем онлајн регистрације, кључне су предности у
односу на скупљу и компликованију процедуру потписивања уговора на папиру.
Апликацију је користило 413 послодаваца, од којих су 127 физичка лица односно власници пољопривредних газдинстава, и на име
пореза и доприноса досад су уплатили више од 400 милиона динара
у буџет Републике Србије.
Према званичним подацима, пољопривредна газдинства ангажују
сезонске раднике у просеку на 15
дана, а компаније на 21. Просечан
број сезонаца ангажованих на газдинствима био је 46, док је фирмама било потребно у просеку и
до 3,5 пута више радника (167).
Највише пријављених сезонаца било је старости од 46 до 60 година,
као и између 18 и 30.

УЏБЕНИЦИ ЗА
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Нови каталог

ту сврху је модернизована IT опрема, та ко да је на уч но тех но ло шко
праћење делатности НИС-а подигнуто на знатно виши ниво.
У НИС-у истичу да су у савременом свету подаци од стратешког значаја, тако да је важан сегмент у пословању НТЦ-а рад с геолошким подацима и подацима о разради лежишта. Пројекат управљања овом врстом података започет је дигитализацијом односно скенирањем папирних
верзија докумената и њиховим пребацивањем у дигитални формат и до
сада је укупно дигитализовано преко
300.000 докумената. Стварање дигиталне базе података омогућиће стручњацима ове компаније да искористе
савремена, високотехнолошка IT решења за анализу разраде лежишта,
избор нових локација за бушење итд.
У НТЦ-у се за обраду података користе најсавременији софтвери за израду дигиталних геолошких модела,

интерпретацију геофизичких мерења
у бушотинама, контролу динамике
разраде лежишта итд.
Главни систем за чување геолошко-технолошких података је „Геобанк”,
у којем се налазе најважније информације о бушотинама, лежиштима и
њиховој продуктивности, анализе језгра, геофизичка мерења и још много
тога што разрадни инжењери и геолози користе у свакодневном раду.
Систем поседује специјалне алате за
приступ и увоз података у складу са
усвојеним политикама.
Вреди истаћи да НТЦ подстиче
развој електронске базе знања – „Thinker”, који у себи садржи преко 3.500
књига, 1.600 чланака, 700 стандарда
и 230 едукативних курсева. „Thinker”
је систем ширења знања за све запослене у Блоку „Истраживање и производња”, а рад овим системом је
један од при о ри тет них пра ва ца у
Одељењу за базе података НТЦ-а.

Министарство просвете, науке и
технолошког развоја објавило је и
другу допуну Каталога уџбеника
на језицима националних мањина
за школску 2020/21. годину, на
линку www.mpn.gov.rs.
Ученицима који целокупну наставу похађају на једном од осам
језика националних мањина (албанском, босанском, бугарском, мађарском, русинском, румунском,
словачком и хрватском), као и ученицима који наставу прате на српском језику, а припадници су националних мањина и похађају изборни предмет/програм Матерњи
језик/говор са елементима националне културе, на располагању је
укупно 1.116 уџбеничких јединица, од којих је 309 објављено по
реформисаним програмима наставе и учења.

Страну припремиo
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ДОЧЕКАЈТЕ ЈЕСЕН СПРЕМНИ

Х И Т НА ПО МО Ћ

Шта изазива инфекције
ушног канала?
Бол у уву, свраб и цурење
чести су симптоми и знаци
дифузног запаљења ушног канала. Овакву инфекцију најчешће изазову стрептококус,
стафилококус, ешерихија коли и протеус. Поред прљавштине присутне у радној средини, запаљење могу да проузрокују чачкање ува или купање у нечистој води. Компликације настају ширењем
инфекције на кост и друге
структуре у околини. Због тога би требало на време реагоПише:
вати одговарајућом терапидр Мирослав Тепшић
јом, локалном применом бурових облога, антибиотика и
Ана том ска гра ђа спољ ног кортикостероида.
Када је запаљење ушног каушног канала прилагођена је
како спровођењу звука до буб- нала локализовано, обично је
не опне, тако и заштити ува присутна стафилококна инод страних тела и запаљења. фекција корена длачице. ЈаТрагус је прва механичка пре- вљају се црвенило и испупчење најчешће
прека страном
доњег дела кате лу или ин нала. Како се
секту да неооток повећава,
метано продре
тако је бол све
у ушни канал.
Дла чи це ко је Иако често долазимо интензивнији,
а свако помеоблажу спољ- у искушење да ушну
рање трагуса и
ну трећину каушне шкољке
нала предста- маст темељито
је веома неувљају следећу одстранимо
линију одбра- штапићем или водом, годно за пацијента. Уколико
не, а ушна
чир спонтано
маст је можда било би добро
пукне, јавља се
и нај ва жни ја да то не радимо.
сукрвичави
баријера запагнојни секрет,
љењу спољног
ушног канала. Иако често до- а бол престаје. Оперативно
лазимо у искушење да ушну лечење се ретко примењује
маст темељито одстранимо како би се дренирала гнојна
штапићем или водом, било промена.

ВРЕМЕ ЈЕ ДА ОЈАЧАТЕ ИМУНИТЕТ ДЕЦИ
Полазак у школу и вртић и надолазећи хладни дани значе само једно: куцнуо је час да се
озбиљно позабавимо имунитетом наше деце. Честе прехладе
и инфекције нису необичне појаве током јесени и зиме, а сад,
када нам прети и нови талас
коронавируса, јачање имуносистема је заиста приоритет. Постоји више начина да своју децу учините отпорнијом на болести, и то потпуно природно.
Свима нам је добро познато да
наш имуносистем штити тело
од микроорганизама као што
су бактерије, вируси, гљивице
или паразити, који изазивају
разне болести. Сва деца су стално изложена овим патогенима,
али изложеност не значи да ће
дете и да се разболи. Кључ је
управо у имунитету. Ако је он
лош, организам не може да се
заштити од инфекција – било
да су уобичајене, као прехладе
и алергије, било да су озбиљне, узро ко ва не про ду же ном
имуном неравнотежом.
Имуносистем код сасвим мале деце није довољно развијен,
па се вируси и бактерије просто лепе за њих. То је тако све
док не наврше 12 година, када
дечји имунитет достиже капацитет одраслих особа. Иако инфекције код деце прођу брзо,
трају највише око недељу дана
и углавном не остављају компликације, знају да их „сломе”.
Зато је најбоље спречити болест оснаживањем одбрамбених моћи организма. Ево најважнијих корака до тог циља.

Здравље на уста улази
Добра исхрана је кључна за развој и одржавање имуносистема, будући да управо минерали и витамини помажу јачање
имуносистема неутралишући
честице које оштећују ћелије.

Топле супе и чорбе делују
лековито, али и превентивно.
Њихов састав олакшава телу
да се брани од узрочника инфекција и да се брже опорави.
Важан део недељног јеловника су свакако и пробиотици.
Поред тога што подржавају нормално варење унете хране, пробиотске бактерије у кефиру и
јогурту подстичу имунитет да
одговори на дејство слободних
радикала и да елиминише сваку претњу по здравље. Такође,
оне смањују постојеће упалне
процесе у организму.
Нека шака орашастих полодова буде обавезна ужина вашим малишанима. На тај начин
ће њихово тело унети драгоцена хранљива влакна, здраве масноће и протеине. Риба такође
обилује здравим липидима, па
је свом детету сервирајте макар једном недељно. Омега 3
масне киселине покрећу фагоците, тип белих крвних зрнаца,
да се изборе против штетних
микроорганизама.
се они губе приликом љуштења и кувања воћа и поврћа.
Богати извори Б витамина
су зелено лиснато поврће, кромпир, интегралне житарице, махунарке, ораси, зрневље, јетра
и мршаво месо.

Витамин Ц
Овај витамин се из бројних разлога налази на врху листе нутријената који штите и јачају
наш имунитет. Витамин Ц повећава продукцију леукоцита,
који се боре против инфекција, али и ниво интерферона,
антитела која облажу површину ћелија, превенирајући улазак вируса у њих. Штити од
опасних слободних радикала и
моћни је антиоксиданс.
Налази се у свежем воћу, соковима и поврћу. Дневна доза
витамина Ц за децу до шест
година износи 250 милиграма,
а за старију од шест година 500
милиграма.

капи сваки дан до прве године
живота, а у другој години само
током зимских месеци. Ово је
један од начина да се обезбеди
правилан раст и развој костију
и зуба код деце и спречи могућа појава рахитиса.
Препоруке новијег датума
су да овај витамин путем суплемента редовно узимају и
старија деца и одрасли, и то
од почетка октобра до краја
марта.

Шта је на јеловнику?
Као што се може видети, сви
нутријенти неопходни нашој
деци налазе се у храни. Прио-

би добро да то не радимо.
Бактерије и гљивице тешко
продиру у кожу ако је она
об ло же на це ру ме ном –
ушном масти. Дужи боравак
у води, поготово ако она не
задовољава хигијенске стандарде, допринеће растварању ушне масти и учесталости инфекција спољног ушног
канала.

Локална примена антибиотика и квашење све више доприносе гљивичним инфекцијама ушног канала. Пацијент
обично запажа свраб и секрет
који има непријатан мирис.
На кожи ушног канала присутне су беличасте, зелене или
црне наслаге. Борна киселина
и антимикотици су ефикасни
у лечењу гљивичне инфекције.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Коприва и маслачак –
разбијачи масноће
За скидање холестерола и триглицерида
препоручује се и коприва, поготово њен
корен, а може вам бити
од користи било који
од следећих рецепата.
Ставите 100 г корена коприве у литар доброг домаћег црног вина и кувајте док не уври на пола литра.
Процедите и пијте по један децилитар пре доручка, ручка и
вечере.
Прокувајте кратко 50 г уситњеног лишћа коприве у једном литру воде, а затим оставите да одстоји преко ноћи. Ујутру процедите и пијте током дана уместо воде.
Шољу младих лисних пупољака коприве прокувајте 15 минута
у једном литру воде, па овај чај пијте током дана уместо воде. Зими, уместо свежих, можете користити осушене листове. Овај чај
се пије и против анемије.
Маслачак делује као крхки цветић, а заправо је и те како моћан борац против многих болести. Показало се и да одлично чисти крвне судове и раствара холестерол.
Прелијте 200 г корена маслачка једним литром воде и загревајте на шпорету док не почне да кључа. Скините с ватре и оставите поклопљено 1 сат. Пијте по пола децилитра овог чаја три пута дневно пола сата пре оброка. Терапија траје четири недеље,
затим следи пауза од месец дана, а онда све треба поновити.

Најважнији минерали су селен, цинк, гвожђе, бакар и магнезијум. Ове нутријенте треба
узети из хране (свеже воће и
поврће, орашасто воће, семење, интегралне житарице).

Цинк
Минерал цинк је незаменљив за
имунитет, јер је потребан за изградњу многих ензима који штите тело од слободних радикала.
Цинк повећава продукцију
белих крвних зрнаца која се
боре против инфекција, помаже стварање антитела и повећава број Т-ћелија задужених
за одбрану од микроорганизама. Kод беба и деце цинк редукује појаву акутних респираторних инфекција. Извори цинка су: обогаћене житарице, јунетина, ћуретина и пасуљ.

Витамини Б-групе
Реч је о осам међусобно повезаних витамина који се природно налазе у биљним и животињским изворима. Пошто
су растворљиви у води, они не
могу да се акумулирају у организму, па морају да се уносе
сваког дана. Имајте у виду да

Витамин Д
Педијатри препоручују да се
бебама даје витамин Д у облику

ритет су свакако свежи плодови воћа и поврћа пребогати витаминима и минералима.
За одређене врсте воћа и поврћа је показано да подстичу
функцију имуносистема. Од воћа су то јагоде, црвени грејпфрут, боровнице, кајсије, манго и банане, а од поврћа парадајз, броколи, спанаћ, слатки
кромпир, шаргарепа, тиква, црни и бели лук.

ИМУ НО-БОМ БЕ ИЗ КУ ХИ ЊЕ
Ево и неколико рецепата за
природне лекове који доказано подстичу имунитет код
деце. Поред тога што су потпуно безбедни, њихова предност је и у томе што су јефтинији од препарата из апотеке, као и у томе што их можете припремити сами од састојака које имате у кухињи.
• У блендер ставите мању
банану, једну осредњу зелену јабуку, шољу младих листова спанаћа, једну
ољуштену лимету и мало воде. Све састојке
добро сједините и добићете здрав напитак који
ваше дете може пити сваки дан.
• Плод лимуна је права ризница витамина Ц
и уколико желите да помогнете детету да ојача
свој
имунитет,
ово цитрусно
воће
никако не

Немојте тело свог детета да оптерећујете грицкалицама и брзом храном, јер ћете га тако
само додатно ослабити.
Адитиви из хране су чести
изазивачи алергијских реакција код деце, што додатно слаби
имуносистем, а празне калорије, велике количине шећера,
присутне трансмасти и конзерванси само спречавају имунитет да адекватно реагује на време и препозна опасност.
Исто важи за газиране напитке и индустријске сокове.
Било би најбоље да их потпуно елиминишете из дечјег
јеловника.

Обезбедити детету довољно
сна

Витамин Е
Витамин Е је антиоксиданс и
стимулатор имуносистема. Он
стимулише продукцију Б лимфоцита, имуних ћелија које
стварају антитела за деструкцију бактерија. Такође, смањује ризик од кардиоваскуларних
болести. Природни извори су
зрневље и биљна уља.

Ово заобиђите

треба да заборавите. У чашу
млаке воде сипајте свеж сок
од половине лимуна и кашичицу меда. Промешајте да
се састојци растворе и сједине. Пити сваког јутра пола сата пре доручка.
• Kорен ђумбира у себи
садржи моћан састојак гингерол, због којег ђумбир
има јако противупално дејство и способност да јача
имунолошки систем човека.
Такође, ђумбир помаже при
варењу хране и подстиче
развој можданих функција.
Две кашике корена ђумбира
сипајте у четири децилитра воде и пустите
да течност ври око
десет минута. Склоните суд и сачекајте
неколико
минута пре
него
што
про це ди те
чај. Дневна
доза за децу је две
шоље чаја.

Сан је деци потребан за раст и
одмор од дневних активности.
Познато је да се хормон раста
лучи највише у току спавања.
Деци треба обезбедити довољно времена за спавање у односу на узраст: за предшколску децу је оптимално 10 сати
сна дневно, за старију децу и
одрасле од седам до осам сати.

Али важан је и квалитет сна.
За одговарајуће лучење мелатонина, хормона сна, потребно је да дете спава у мраку, без
ноћне лампе, у тихој и добро
проветреној просторији.

Активности на свежем
ваздуху
С доласком јесени и број дечјих обавеза расте, па се време
проведено на свежем ваздуху у
опуштеној игри смањује. Не би
смело да буде тако, јер боравак
на свежем ваздуху побољшава
имунитет и због тога не треба
да прође дан да дете не изведете напоље бар на пола сата.
Искористите то време да се
заједно бавите физичким активностима: трчите, плешите,
возите бицикл, брзо ходајте,
скачите или само прошетајте.
Препорука Светске здравствене организације за децу узраста од пет до седамнаест година је да имају најмање 60
минута од средње до интензивне физичке активности у
току дана.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Supliment multilingv al săptămânalului / Мултијезички додатак у недељнику

în limba română / на румунском језику
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MANIFESTARE CULTURALĂ ”ZILELЕ UZDINULUI”

ACTIVITATE DE AMPLOARE
Manifestarea culturală de larg răsunet ”Zilele
Uzdinului”, figurează pe loc de cinste în palmaresul activităților Societății Literar-Artistice ,,Tibiscus” din Uzdin. Cea de a XII-a ediție
trebuia să se desfășoare în perioada 18 iulie 15 august curent însă din cauza pandemiei de
corona virus, manisfestările programate nu
puteau fi organizate așa cum s-a planificat.

PREMII IMPORTANTE
Referitor la premiile acordate de
S.L.A „Tibiscus” menționăm pe cele conferite la târgurile internaţionale de carte de la Iaşi, Turnu Severin, Sopotul Vechi, Săcălaz, Făget şi Maramureş. Cea mai valoroasă distincţie este „Decretul
președintelui României Klaus Werner Johannis pentru conferirea Ordinului „Meritul Cultural”.

Din cauza împrejurărilor și situației de pandemie, s-a decis să se ofere premiile la cea
de-a 27-a ediție a Festivalului Internațional
de Poezie ,,Drumuri de spice”.
La Casa Românească, pe data de 24 iunie,
s-a marcat jubileul de 30 de ani ai Societății
Literar-Artistice ,,Tibiscus”. Președintele
acestei societăți, Vasile Barbu, a prezentat
ampla activitate de-a lungul acestor ani și
realizările societății în diferite domenii. Cu
acest prilej s-au acordat diplome de excelență
și recunoștințe celor care au colaborat sub
diverse forme cu ,,Tibiscus”.
Pe terasa de la Casa Românească a fost
vernisată o expoziție de tablouri ale membrilor Societății Literar-Artistice ,,Tibiscus. La
Galeria ,,Torna, torna frate”, vizitatorii au putut vedea expoziția de fotografie veche ,,Fotografii care ne-au marcat existența”. Au fost
expuse 60 de fotografii din istoria Uzdinului,
de o expresivitate deosebită și de o mare valoare istorică și artistică.
La Zilele Uzdinului urma să aibă loc cea
de-a treia ediție a taberei de artă fotografică,
dar din motive bine cunoscute, reuniunea a
fost amânată. Totuși, premiul anual de fotografie artistică (ediția a II-a) a fost conferit
lui Victor Simu din Maramorac.

Două titluri de membri de onoare ai
S.L.A. ,,Tibiscus”: Trifu Petroi și Trifu
Șoșdean din Uzdin.
Marele Premiu al Culturii Românilor
,,Podul lui Traian” s-a decernat lui Victor Simu din Maramorac.
Laureații Premiului ,,Pro fidelitas” sunt:
Izabela Lupulescu din Uzdin, Bogdan Drajilov din Doloave, Filip Radovici din Cetinje Muntenegru, Vidu Velici, Iova Spăriosu, Octavian Crețu și Florin Neda din Uzdin.
Majoritate premiilor au fost conferite la
bustul lui Mihai Eminescu din fața Casei de
Cultură.

Premiile Festivalului ,,Drumuri de
spice”
Premiile celei de-a XXVII-a ediții a Festivalului Internațional de Poezie ,,Drumuri de
spice” au fost conferite în felul următor:
Premiul ,,Tibiscus” - Eleonorei Мiclea și
Dimitrie Miclea din Seleuș.
Premiul ,,Pavel Gătăianțu”, ediția a II-a redacției ,,Kovine” (Vârșeț), Anei Cârdu și
redacției revistei ,,Maramorac”.

Festivalul Internaţional de Poezie
„Drumuri de spice”
Primul festival de poezie, Festivalul Internaţional de Poezie ,,Drumuri de spice” a
avut loc în anul 1994. La festival se conferă
premii și distincţii importante. Printre laureaţii cunoscuți sunt Grigorie Vieru, Petru
Cârdu, Ion Miloș, Adam Pusloić, Leonida
Lari, Petru Stoica, Mircea Dinescu, Adrian
Păunescu, Ioan Baba, Ana Niculina Sârbu,

CĂRȚI APĂRUTE LA EDITURA ,,TIBISCUS”
La Editura „Tibiscus” au apărut cca
90 titluri de carte. În fază de pregătire este cartea „Uzdin – album monografic” semnată de Vasile

Muzica este un
limbaj pe care toată
lumea îl înțelege
» pagina II

Barbu și Elena Maria Barbu și este
dedicată jubileului de 30 de
ani ai Societății Literar-Artistice
„Tibiscus”.

Slavco Almăjan, Milan Nenadić, Ioan Aurel
Turcuș. Celebrului rapsod popular Grigorie
Leșe, care a fost la Uzdin în anul 2018, în
calitate de invitat al Societății Literar-Artistice ,,Tibiscus”, i s-a conferit Premiul ,,Sfântul Gheorghe”.
Ani în șir la Casa românească, se organizează o serie de manifestări cultural-literare,
printre care amintim: Concursul de Recitatori ,,Buna Vestire”, Simpozionul ,,Oameni
de seamă ai Banatului”, Festivalul de Creaţie
Literară în Grai Bănăţean ,,Todor Crețu Toșa-Petru Dimcea”, colocviile literare ,,Trebuiau să poarte un nume”, Festivalul Internaţional de Poezie ,,Drumuri de spice”, întâlnirile scriitorilor în grai bănăţean și încă multe altele.
În cadrul Societăţii există și Muzeul Memoriei Uzdinului cu 800 de exponate. S.L.A.
,,Tibiscus” a primit bustul lui Eminescu din
faţa Căminului Cultural din centrul satului,
de la Liga Culturală pentru Românii de Pretutindeni din București.
Simpozionul Internaţional
„Oameni de seamă ai Banatului”
În 1996 s-a înfiinţat Simpozionul Internaţional
,,Oameni de seamă ai Banatului” pentru care
s-a conferit sprijin financiar din partea secretariatelor pentru cultură și minorităţi, Consiliului Naţional al Românilor din Voivodina,
C.A. ,,Plugarul” din Uzdin, comunei Covăciţa,
Ministerului Republican pentru Cultură și De-

partamentului pentru Românii de Pretutindeni al Guvernului României. Importanţa manifestării ,,Oameni de seamă ai Banatului”
constă în faptul că an de an, după eveniment,
s-au publicat ,,Actele simpozionului”, în total
29 de cărţi despre personalităţile de seamă ale
Banatului, despre acei oameni care au lăsat
amprente de neșters, cum sunt Radu Păiușan,
Gheorghe Rancu, Tiberiu Ciobanu, Pavel P.
Filip, Gligor Popi, Gheoghe Lifa, Ionel Cion-

chin, Ioan Ciama, Florian Copcea, Ana Niculina Sârbu, Ana Sârbu și mulţi alţii.
(fotografii din arhivă)
Eugenia Bălteanu

Aranjăm conștient
forma lirică
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PORTRET, BOJAN BOLJANAC DIRECTORUL
CASEI DE CULTURĂ DIN SATU NOU

Muzica este un limbaj pe
care toată lumea îl înțelege

Bojan Boljanac a absolvit Facultatea de Umanități, dar dragostea lui
pentru artă și muzică a predominat. Este directorul Casei de Cultură din Satu Nou, unde activează de
20 de ani. A fost în mare parte
membru al ansamblului de folclor,
precum și al Clubului cultural alternativ. A fost activ și în tot ceea
ce a avut legătură cu cântecul și
dansul. Încă din copilărie a avut
afinitate pentru muzică.
Prin urmare, pasul logic a fost
înscrierea la Școala de muzică „Jovan Bandur” din Pancevo, departamentul saxofon, astfel încât în 2008
a terminat liceul de muzică. În acea
perioadă, cânta deja alte instrumente, astfel că în același an a apărut pentru prima dată la Marele
Festival de Folclor al Românilor
dinVoivodina, Republica Serbia,
care a avut loc la Vladimirovaț în
2008, unde a cântat ca solist la fluer
și ca membru al orchestrei din Satu
Nou.
Ca solist, a câștigat un număr
mare de premii și recunoaștințe la
festivaluri. A fost lauretul primului
loc de 3 ori, iar orchestra din Satu
Nou, a fost printre prima ani în șir
la această prestigioasă emulație.
Bojan mențioază că succesul lui este meritul efortului și al efotului
propriu și multe sacrificii.

În ceea ce privește orchestra populară din Satu Nou, în care este
încă membru, Bojan menționează
că au avut numeroase spectacole
atât în Serbia, cât și în diasporă.
Desfășoară colaborare bogată cu
Slovenia, Italia, Germania, Austria,
Elveția, România, Canada, Statele
Unite ale Americii. Este important
de menționat că este unica orchestră de sat care se prezintă la Festivalul European de Folclor Sârb, care
se desfășoară în fiecare an într-un
alt oraș și țară, unde au prezentat
un nivel artistic de invidiat.
În calitate de director recent numit al Casei de Cultură „3 octombrie” din Satu Nou, i s-a dat sarcina
de a menține un nivel ridicat al tuturor secțiilor din Casă ca cineva care
a crescut în această casă de cultură,
este familiarizat cu problemele cu
care se confruntă amatorii Casei.
Misiunea sa de bază, este de a oferi
condiții necesare pentru activitatea
tuturor grupurilor și secțiunilor și,
dat fiindcă sala mare de concerte nu
funcționează, sarcina este mai mare.
Bojan încearcă să termine lucrările în sală, deoarece este o condiție
pentru ca baletul, ansamlul de dansatori și orchestra, să funcționeze și
mai bine. De asemenea este impor-

tant să prezinte cetățenilor din Satu
Nou tot ceea ce au învățat. În ultima vreme am asistat la situații epidemiologice din lume. Cu toate
acestea, condițiile de sănătate nefavorabile nu i-au împiedicat să facă lucruri utile la Casa de Cultură.
Deoarece interdicția întrunirilor
era în vigoare, așa că restul, conform deciziilor Ministerului și recomandărilor, repetițiile de folclor
și orchestra, nu au fost ținute și
toți membrii au avut cu adevărat
grijă de ei înșiși și de alții, dar asta
nu a însemnat că nu ar putea investi energie în clădire, mai precis
întreținere. Astfel, după întreruperea unor măsuri de protecție, s-a
făcut fațada unei mari părți a Casei de Cultură, precum și treptele
chiar la intrarea în clădire, care au
fost complet dărăpănate și amenințară provocarea consecințelor
grave.
- Cu acest prilej doresc să
mulțumesc și să acord recunoștință
pentru lucrări, Municipiului Pancevo, fără a cărui ajutor nu ar fi fost
realizată fațada, precum și
comunității locale din Satu Nou și
Companiei de utilități publice. Întrucât a fost permis să adunăm și să
facem programe în iunie, am folosit
ocazia să ne prezentăm cu un concert de grupuri de dansatori, cu o
expoziție de picturi „Noaptea de va-

ră a Banatului” de Emil Sfera, o
expoziție permanentă în sala de etno din Casa de Cultură și un concert
pentru tineri pe platoul din fața Casei de Cultură – evidențiază Bojan
Boljanac.
În această perioadă, când au
fost împiedicați să organizeze programe în Casa de Cultură, au încercat să-și canalizeze energia spre
alte activități. Au făcut câteva videoclipuri cu repetițiile lor cu orchestra, bineînțeles fiecare din propria casă, pentru care s-au dat comentarii pozitive.
În luna mai a acestui an, cu ajutorul asociaților, angajaților,
foștilor și actualilor membrii ai
secților, au făcut o prezentare oficială pe internet a Casei de Cultură
(www.domkulturebns.rs) unde cei
interesați, pe lângă paginile de Facebook și Instagram, pot ține pasul
cu activitățile lor. Este planificat să
înregistreze un disc de muzică cu
soliștii vocali din Satu Nou, însă totul depinde de situația epidemiei,
iar cea mai „proaspătă” idee este ca
în perioada următoare, să se prezinte cu un mare concert online al
orchestrei și soliștilor vocali și
instrumentiști.
Eugenia Bălteanu

VIRGINIA POPOVIĆ, PROFESOARĂ LA DEPARTAMENTUL DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

PENTRU A REUȘI TREBUIE SĂ
FII HARNIC ȘI OPTIMIST

Profesoară de excepție, Virginia Popović s-a născut pe data de 8 iunie
1975 la Seleuș. Cursurile Școlii generale le-a terminat la Seleuș și la Alibunar. A continuat Liceul „Borislav
Petrov – Braca” din Vârșeţ iar studiile
la Facultatea de Filosofie din Novi
Sad, Catedra de limba și literatura română. Studiile de masterat le-a făcut
între anii 1994-1999 la Catedra de
limba și literatura română a
Facultății de Filosofie. Titlul de doctorat în știinţele literaturii l-a obținut în
anul 2012 la Departamentul de limba
română al Facultății de Filosofie,
Universitatea din Novi Sad.
Când și unde v-aţi început cariera
didactică?
Mi-a plăcut întotdeauna munca cu
copiii, astfel că încă de pe vremea studiilor dorința mea era să mă angajez
în școală. După ce m-am înscris la
studiile postuniversitare de magisteriu, am avut ocazia să mă angajez la
Facultatea
de
Învățători,
despărțământul în limba română din
Vârșeț pe timp de un an, unde am îndrăgit munca cu studenții. Dorința
mea era să continui să predau
studenților literatura română. Nu după mult timp mi s-a oferit ocazia să
mă angajez la Departamentul de Limba și Literatura Română a Facultății
de Filosofie din Novi Sad unde am
devenit la început asistent, apoi lector
universitar și în momentul de față,
conferențiar universitar. Țin orele de
literatura română pentru toți anii de
studii, la toate trei nivele de studii :
licență, masterat și doctorat. La fel, mi
s-a oferit ocazia să mă întorc la Facultatea de Învățători, despărțământul
din Vârșeț și să mi se împlinească și
această mare dorință, să fiu aproape
de satul meu natal și aproape de

instituția în care mi-am început cariera mea didactică.
Consider că perseverenţa în muncă este secretul succesului. Care este
opinia dvoastră?
Se știe că dacă cineva muncește
cu spor, dar și în continuu, fără a face
deosebire dacă este zi sau noapte,
cândva va simți și roadele muncii sale. Succesul nu vine de la sine, pentru
a reuși trebuie să fii harnic și optimist, dar și să ai o anumită răbdare și
siguranță în sine, o încredere că toată munca vreodată se răsplătește. În
cazul meu s-a resplătit, mi-au apărut
7 cărți, foarte multe lucrări
științifice, câteva volume colective și
un număt însemnat de recenzii,
prefețe, articole din ziar etc.
Care este cea mai frumoasă realizare profesională din cariera dumneavoastră?
Cea mai frumoasă realizare profesională îmi este teza mea de doctorat. După o muncă de câțiva ani la
astrângerea materialului, analiza
acestui material și apoi scrierea tezei
de doctorat, am reușit să îmi susțin
în anul 2012 teza dedicată operei
marelui nostru poet și matematician,
Ion Barbu. După aceea, teza a fost
publicată la editura Institutului Cultural Român din Voivodina.
Aveţi un palmares impresionant
de premii obţinute la concursuri naţionale și internationale printre care
și premiul ”Ioan Slavici” al
Universității de Vest ”Vasilie Goldiș”
din Arad. Care este secretul premiilor și ce înseamnă petru Dvs.?
E adevărat că am mai multe premii, dovadă că cineva citește lucrările mele și că le consideră bune pentru a fi premiate. Nu alerg să primesc
premii, însă este de neprețuit sentimentul când prin aceste diplome sau

medalii aflu că munca mea este de
valoare și că am realizat ceva pentru
cultura și literatura de la noi, atunci
mă simt mândră și cu o forță mult
mai mare de muncă decât înainte.
Revista ”Europa” a figurat în sfera
Dvs. de interes, în calitate de readactor. Ce a însemnat pentru Dvs. activitatea la această revistă?
O perioadă de timp, între 2008 și
2015 am muncit la redactarea acestei
prețioase reviste, care era înființată
de marele nostru poet, Pavel
Gătăianțu. Pot să spun că viața mea o
pot împărți în viața de dinainte de

„Europa” și viața după ”Europa”. Cu
această revista am intrat în lumea
academică, realizând legături și
cunoștințe cu profesori universitari
din întreaga lume. Corespondența
cu acești profesori, durează și în zilele de astăzi. Am muncit zile și nopți
la această revistă, am indexat-o
în mai multe baze de date
internaționale și a mers spre indexarea ei în cea mai de valoroasă bază,
când pe neașteptate ne-a părăsit
domnul redactor, cu care s-a stins și
revista, la dorința familiei lui. Primesc și în ziua de astăzi întrebări

dacă mai apare revista și dacă pot să
ne trimită materiale, pentru că foarte
mult ar fi vrut să fie și ei în paginile
acestei prestigioase reviste. Acest
fapt este dovadă că revista a fost răsfoită și că în paginile ei a astrâns
doar nume cunoscute din lumea literară, artistică și științifică de la noi
din țară și din România. Revista a
fost un simbol al interculturalității și
a cunoașterii reciproce a culturilor
europene.
Ați jucat în câteva spectacole care
au fost prezentate la Zilele de Teatru
ale Românilor din Voivodina.
Dintotdeauna mi-a plăcut teatrul,
am urmărit de fiecare dată când am
avut ocazia Festivalul Zilele de Teatru ale Românilor din Voivodina,
până nu am hotărât să încerc și eu să
joc teatru. Am colaborat la Postul de
Radio și Televiziune al Voivodinei
încă de când am fost studentă, prin
anii 1995-1996, perioadă care a coincis cu debutul meu în calitate de
crainic la Festivalul PAN-MONUS
care s-a organizat la Seleuș și cu participarea la ,,Zilele de Teatru ale Românilor din Voivodina”, unde am jucat în două piese de teatru: ,,Jocul
vieții și al morții în deșertul de
cenușă” de Horia Lovinescu, în regia
lui Zoran Cvetković și în „Omul care
a văzut moartea” de Victor Eftimiu,
în regia lui Alecu Croitoru. Mi-a plăcut foarte mult jocul pe scenă, mai
ales să recit la microfon.
După ce m-am angajat la Novi
Sad și am plecat din Seleuș, nu am
mai avut ocazie să joc teatru, însă
marea mea pasiune pentru teatru ma făcut să scriu despre teatru și să îndrum și pe studenții mei să scrie și să
urmărească piesele de teatru pe viu
sau online.
Eugenia Bălteanu

ILIE BABA, CRONICAR

Busuiocul – simbolul veniciei
“Gutui și busuioc pe altarul memoriei” (Editura C.P.E. “Libertatea”, Panciova, 2015), monografia
cronicarului și istoricului Ilie Baba
din Satu Nou, publicată cu ocazia
marcării a 250 de ani de la
înființarea localității, este încă o
contribuție istorică inestimabilă
pentru comunitatea română din
Banat și pentru locuitorii din Satu
Nou. Bogată cu mărturii, texte alese și fotografii, această publicație,
prin cele 32 de capitole, într-un
mod foarte autentic, ilustrează
viața românilor din Satu Nou prin
secole – viața culturală, socială, religioasă, de meșteșug, tradițiile și
obiceiurile de iarnă, meserii și pasiuni etc.
Cartea este ilustrată cu peste 500
de fotografii autentice, în care oamenii simpli din sat se văd pe holdă, în casă, la diferite sărbători, la
biserică, pe stradă. Potrivit celor
evidențiate de Baba, această
publicație reprezintă un cadru pentru o imagine amplă despre viața
românilor din acele timpuri, dar și

despre conviețuirea lor cu poporul
sârb și alte popoare.
Autorul mărturisește că
aceasta a fost o muncă lungă și grea. La început a avut
doar informații insuficiente, pe care le-a prelucrat
mai târziu în baza materialului istoric de la Biserica
Ortodoxă Română din sat,
Arhiva Istorică din Panciova și documentații private.
Un ajutor deosebit a avut și
din partea istoricului remarcabil român dr. prof.
Mircea Măran, pe care l-a
consultat în legătură cu materialul de arhivă dar și referitor la idei, care de fiecare dată i-a ieșit sincer în întâmpinare.
Este interesant și deosebit titlul cărții “Gutui și busuioc pe altarul memoriei”.
Baba explică că s-a decis
tocmai pentru acest titlu
din cauză că busuiocul are o
semnificație și o valoare simbolică

specială pentru românii din Satu
Nou. Mai precis, în trecut, în fieca-

re casă țărănească, busuiocul a fost
pus lângă icoană, ca protector al ca-

sei, sau la poartă, așteptând musafiri dragi.
Porivit celor afirmate
de dânsul, este interesant
că busuiocul și astăzi este
un motiv des văzut în casele bănățene, este ținut pe
dulap, simbolizează comuniunea și familia, dar și
conviețuirea românilor cu
toate
celelalte
naționalități.
În acest sens, în conformitate cu cele afirmate,
această carte poate fi citită
și văzută în mai multe
direcții. Mai precis, cât este ea de importantă pentru
românii din Satu Nou, atât
este și pentru sârbii din
acest sat, din cauză că
acestea sunt două popoare
foarte apropiate care de secole în șir conviețuiesc împreună își dau contribuție
culturii, religiei și vieții sociale din Satu Nou.
Cristian Bălteanu
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КУЛТУРНА МАНИФЕСТАЦИЈА „ДАНИ УЗДИНА”

АКТИВНОСТИ ВЕЛИКИХ РАЗМЕРА
Широко распрострањена културна манифестација „Дани Уздина” заузела је
почасно место на листи активности
Књижевно-уметничког друштва „Тибискус” у Уздину. Требало је да се дванаесто издање одржи између 18. јула
и 15. августа, али због пандемије коронавируса заказани догађаји нису могли да буду организовани како је планирано. Због околности и пандемијске ситуације одлучено је да се уруче
награде за 27. издање Међународног
фестивала поезије „Путеви класја”.

Књижевно-уметничког друштва „Тибискус”, добио је награду „Свети Ђорђе”.
Низ година у „Румунској кући” се
организују културно-књижевни догађаји, међу којима ћемо поменути: конкурс за рецитаторе „Буна Вестире”,
симпозијум „Познате личности Баната”, фестивал књижевног стварања на
банатским језицима „Тодор Крецу Тоша – Петру Димча”, књижевни колоквиј „Морали су да носе име”, међународни фестивал поезије „Путеви
класја”, сусрети писаца на банатским
језицима и још много тога.
У оквиру Друштва постоји и Меморијални музеј Уздина, са 800 експоната. Књижевно-уметничко друштво
„Тибискус” је примило бисту Еминескуа испред Дома културе у центру

У „Румунској кући”, 24. јуна, обележена је 30. годишњица Књижевно-умет нич ког дру штва „Ти би скус”.
Председник тог друштва Василе Барбу представио је богату активност и
достигнућа друштва током ових година на различитим пољима. Том приликом су додељене дипломе и признања онима који су у разним облицима
сарађивали с „Тибискусом”.

ИЗ У ЗЕТ НЕ НА ГРА ДЕ

фотографија под називом „Фотографије које су обележиле наше постојање”. Изложено је 60 фотографија
из историје Уздина, посебне изражајности и велике историјске и уметничке вредности.
Требало је да се треће издање кампа
за фотографску уметност одржи за
време „Дана Уздина”, али из познатих разлога је одложено. Ипак, годишња награда за уметничку фотографију (друго издање) додељена је Виктору Симуу из Мраморка.

На тераси „Румунске куће” отворе на је из ло жба сли ка чла но ва
Књижевно-уметничког друштва „Тиби скус”. У га ле ри ји су по се ти о ци
могли да ви де из ло жбу ста рих

Награде фестивала „Путеви
класја”
У оквиру 27. издања Међународног
фестивала поезије „Путеви класја” додељене су награде.
На гра ду „Ти би скус” до би ли су
Елеонора Миклеа и Димитрије Миклеа
из Селеуша.
Награда „Павел Гатајанцу”, друго
издање, припала је редакцији „Ковине”

КЊИ ГЕ ОБ ЈА ВЉЕ НЕ У „ТИ БИ СКУ СУ”
У издавачкој кући „Тибискус”
објављено је око 90 наслова. У
припреми је књига „Уздин – монографски албум”, коју потписују

Труд и улагања
у себе
» страна IV

Василе Барбу и Елена Марија Барбу, а посвећена је 30. годишњици
Књижевно-уметничког друштва
„Тибискус”.

(Вршац), Ани Крду и редакцији часописа „Мраморак”.
Две титуле нових почасних чланова
„Тибискус” добили су Трифу Петрои
и Трифу Шошдеан, из Уздина.
Велика награда румунске културе
„Трајанов мост” додељена је Виктору
Симуу из Мраморка.
Добитници награде „Про фиделитас” су: Изабела Лупулеску из Уздина, Богдан Дражилов из Долова, Филип Радовић из Цетиња (Црна Гора),
Виду Велић, Јова Спариосу, Октавијан Крецу и Флорин Неда из Уздина.
Већина награда додељена је код бисте песника Михаја Еминескуа испред
Дома културе.
Низ догађаја
Први фестивал поезије, Међународни
фестивал поезије „Путеви класја”, одржан је 1994. године. Фестивал додељује важне награде и одликовања. Међу познатим лауреатима су Григорије
Виеру, Петру Крду, Јон Милош, Адам
Пуслојић, Леонида Лари, Петру Стојка, Мирча Динеску, Адријан Паунеску, Јоан Баба, Ана Никулина Србу,
Славко Алмажан, Милан Ненадић,
Јоан Аурел Туркуш. Познати народни
рапсод Григоре Леше, који је 2018.
године боравио у Уздину, као гост

„Тибискусу” су додељене награде
на међународним сајмовима
књига у Јашију, Турну Северину,
Сопотул Веки, Сакалазу, Фађету
и Марамурешу. Највредније одликовање је Декрет председника
Румуније Клауса Вернера Јоханиса и додељивање реда „Културне
заслуге”.
села. Године 1996. основан је Међународни симпозијум „Познате личности Баната”, за који је добијена финансијска подршка од секретаријата
за културу и мањине, Националног
савета Румуна у Војводини, „Плугарула” из Уздина, општине Ковачица,
Министарства културе Републике Србије и Одељења за Румуне из дијаспоре владе Румуније.
Значај манифестације „Познате личности Баната” је у томе што је сваке
године, након догађаја, објављен „Зборник симпозијума”, укупно 29 књига о
изванредним личностима Баната, о
тим људима који су оставили неизбрисиве трагове, као што су Раду Пајушан, Георге Ранку, Тиберију Чобану,
Павeл П. Филип, Глигор Попи, Георге
Лифа, Јоан Чама, Флоријан Копча,
Ана Никулина Србу, Ана Србу и многи други.
Еуђенија Балтеану
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ПОРТРЕТ: БОЈАН БОЉАНАЦ

ВИРЂИНИЈА ПОПОВИЋ, ПРОФЕСОРКА НА ОДСЕКУ ЗА РУМУНИСТИКУ

Труд и улагања у себе

ДА БИСМО УСПЕЛИ, МОРАМО БИТИ
МАРЉИВИ И ОПТИМИСТИЧНИ

Бојан Бољанац је завршио Факултет хуманистичких наука,
али љубав према уметности и
музици је преовладала. Директор је Дома културе у Банатском Новом Селу, где је
активан већ 20 година. Махом је био члан фолклорног
ансамбла, као и Алтернативног културног клуба, али био
je активан у свему што је имало везе с песмом и игром, јер
је од детињства показивао афинитет према музици.
Логичан корак је био да упише Музичку школу „Јован Бандур” у Панчеву, одсек за саксофон, тако да 2008. године
завршава средњу музичку школу. Тада је већ увелико свирао и друге инструменте, тако да се исте године први пут
појавио на Великом фестивал
румунске музике и фолклора,
који се те, 2008. године одржавао у Владимировцу, где је
наступио као солиста на фрули и као члан оркестра из Банатског Новог Села.
Као солиста, добитник је
великог броја награда и признања на фестивалима. Од
тога је три пута освојио прво
место, а са оркестром Новосељани су већ годинама међу првима. Бојан каже да је
то све захваљујући труду и
ула га њу у се бе и мно гим
одрицањима.
Што се тиче народног оркестра из Банатског Новог Села, у којем је и даље члан,
имали су многе наступе у Србији, као и у дијаспори. Имају богату сарадњу са Словенијом, Италијом, Немачком, Аустријом, Швајцарском, Румунијом, Канадом, Америком.
Важно је напоменути да су једи ни се о ски ор ке стар на
Европској смотри српског фолклора која се сваке године
одржава у другом граду и држави, где су показали завидан ниво.
Као новопостављеном директору Дома културе „3. октобар” у Банатском Новом Селу дат му је задатак да одржава висок ниво свих секција
у Дому, а као неком ко је ту
одрастао, познати су му и проблеми с којима се сусрећу аматери и сарадници Дома. Његова основна мисија, да тако
кажемо, јесте да обезбеди неопходне услове за рад свих група и секција, а како им велика концертна сала није у функцији, тако је и терет већи.
Бојан се труди да заврши
салу, јер је она услов да балет, фолклор и оркестар функционишу још боље и да изво-

ђачи несметано могу да прикажу становницима Банатског
Новог Села све оно што су научили. У последње време сведоци су епидемиолошке ситуације у свету. Ипак, неповољни здравствени услови нису их омели да у свом Дому
културе ураде корисне ствари. Како је на снази била забрана окупљања, па затим полицијски час, сходно одлукама Министарства и препорукама, пробе фолклора и оркестра се нису одржавале и
заиста су пазили сви првенствено на себе, па на друге.
Али то није значило да нису
могли да уложе енергију у саму зграду, тачније у одржавање, те су по укидању полицијског часа урадили фасаду на
великом делу Дома културе и
степениште на самом улазу у
зграду које је било потпуно
оронуло и претило да изазове
лакше и теже повреде.
– Велику захвалност за радове дугујем Граду Панчеву,
без чије помоћи фасада не би
била урађена, као и Месној
заједници Банатско Ново Село и Јавном комуналном предузећу. Како је у јуну било дозвољено окупљање и прављење програма, искористили смо
прилику да за сеоску славу
Духове направимо концерт
фолклорних група, изложбу
слика под називом „Сан летње банатске ноћи” аутора Емила Сфере, сталну поставку у
етно-соби у Дому културе и
концерт за младе на платоу
испред Дома – истиче Бојан
Бољанац.
У овом периоду, када су били спречени да одржавају програме у Дому културе, покушавали су да енергију каналишу на друге начине. Тако
су са оркестром направили
неколико видео-снимака њихових проба, наравно свако
од своје куће, што је изазвало
позитивне коментаре.
У мају ове године су, уз помоћ сарадника, запослених,
бивших и садашњих чланова
секција, направили званичну
интернет презентацију Дома
(www.domkulturebns.rs), па
љу ди мо гу и та ко, по ред
„Фејсбука” и „Инстаграма”, да
буду у току с њиховим активностима. Планира се снимање музичког диска с вокалним солистима из Банатског
Новог Села, али све зависи од
ситуације с коронавирусом, а
„нај све жи ја” иде ја је да у
наредном периоду направе
велики онлајн концерт оркестра са солистима.
Еуђенија Балтеану

Вирђинија Поповић, универзитетски професор, родила се 8.
јуна 1975. године у Селеушу.
Основну школу је завршила у
Селеушу и Алибунару. Школовање је наставила у Гимназији
„Борислав Петров Браца” у Вршцу, а потом на Филозофском
факултету у Новом Саду, на Катедри за румунски језик и књижевност. Магистарске студије
завршила је 1994–1999. на истој
катедри. Титулу доктора наука
из ужег научног домена књижевности добила је 2012. године на Одсеку за румунистику
при Филозофском факултету
Универзитета у Новом Саду.
ку каријеру?
– Одувек сам волела да радим с децом, тако да сам још

тет, одељење у Вршцу, где предајем румунски језик и културу и где сам ближе мом родном месту и институцији где
сам започела своју професорску каријеру.
l Верујем да је упорност на
послу тајна успеха. Какво је ваше мишљење?
– Зна се да ако неко напорно
и непрекидно ради, без обзира
на то да ли је дан или ноћ, једног дана ће осетити плодове
свог рада. Успех не долази природним путем, да бисмо успели, морамо бити марљиви и
оптимистични, али такође имати одређено стрпљење и самопоуздање, уверење да је сав рад
увек награђен. У мом случају,
сам труд ми је награђен јер сам
објавила седам књига, велики
број научних радова, неколи-

тет „Василе Голдиш” из Арада.
Која је тајна ваших награда и
шта то за вас значи?
– Тачно је да имам више награда, то је доказ да неко чита
моја дела и сматра да заслужују да буду награђивана. Не
трчим за наградама, али осећај је непроцењив када помоћу ових диплома или медаља
схватим да мој рад нешто вреди и да сам урадила нешто за
нашу културу и књижевност.
Тада се осећам поносном и
имам више радне снаге и воље
да наставим да радим.
l Били сте ангажовани као
уред ник ча со пи са „Евро па”.
Шта је за вас значио рад на
том часопису?
– У периоду између 2008. и
2015. године била сам други
уредник овог врхунског науч-

ве познатих имена у научника,
књижевника и уметника из наше земље и из Румуније. Часопис је био симбол интеркултурализма и међусобног упознавања европских култура.
l Играли сте у неколико позоришних комада који су били
презентовани на „Позоришним
данима Румуна у Војводини”.
– Одувек сам волела позориште, тако да сам пратила
сваке године фестивал „Позоришни дани Румуна у Војводини”, док нисам на крају одлучила да и ја играм у позоришту. Још за време студија сам
сарађивала с румунском редакцијом РТВ-а Нови Сад, тако да
сам негде 1995-1996. године
водила фестивал PAN-MONUS,
који се организовао у Селеушу, а затим сам учествовала

за време студија пожелела да
радим у школи. Након уписа
на магистарске студије пружила ми се прилика да радим годину дана на Учитељском факултету, на одељењу на румунском језику, у Вршцу, где сам
заволела рад са студентима.
Жеља ми је била да наставим
да предајем студентима румунску књижевност. После једног
кратког периода запослила сам
се на Одсеку за румунски језик и књижевност при Филозофском факултету у Новом
Саду, где сам прво постала асистент, затим доцент, а тренутно сам ван ред ни про фе сор.
Предајем румунску литературу свим годинама студија, на
сва три нивоа студија: на основним академским студијама, на
мастер-студијама и на докторским студијама. Истовремено
ми се пружила прилика да се
вратим на Учитељски факул-

ко зборника радова и значајан
број рецензија књига, предговора, чланака у новинама итд.
l Које је најлепше професио нал но до стиг ну ће у ва шој
каријери?
– Моје најлепше професионално достигнуће је моја докторска теза. Након неколико
година рада на прикупљању грађе, анализирању материјала, а
затим писању докторске тезе,
2012. године одбранила сам
своју докторску дисертацију посвећену песничком опусу великог румунског песника и математичара Јона Барбуа. Моју
докторску дисертација је објавио Завод за културу Румуна у
Војводини 2013. године.
l Имате импресиван број награда које сте освојили на националним и међународним
такмичењима, укључујући награду „Јоан Славић” коју вам
је доделио Западни универзи-

ног часописа, који је основао
наш познати песник Павел Гатајанцу. Могу слободно да поделим своју каријеру на ону од
пре „Европе” и на ону после
„Европе”. Помоћу овог часописа ушла сам у академски свет,
успостављајући везе и познанства са универзитетским професорима из целог света. Преписка са овим наставницима
се наставила до данас. Посветила сам ноћи и дане овом часопису, успела сам да га индексирамо у више међународних база података, кад нас је
изненада напустио уредник, после чега се часопис угасио по
жељи његове породице. Питају
ме и дан-данас да ли ће лист
наставити да излази и ако можемо промити материјале за
њега. Сви би волели да се нађу
на страницама овог престижног
часописа. Ово је доказ да се он
читао и да је објављивао радо-

две године заредом на „Позоришним данима Румуна у Војводини”, када сам играла у два
позоришна комада: „Игра живота и смрти у пешчаној пустињи” Хорије Ловинескуа, у
режији Зорана Цветковића, и
„Човек који је видео смрт” Виктора Ефтимијуа, у режији Алекуа Кроиторуа. Волела сам да
глумим, да будем на сцени, највише да рецитујем на микрофону. Када сам се запослила у
Новом Саду и отишла из родног Селеуша, нисам више имала прилике да играм у позоришту, али моја велика љубав је
заувек остала позориште. Сада
пишем о позоришту, преводим
позоришну критику и подстичем своје студенте да пишу и
читају драмска дела и да увек
кад има ју при ли ку гле да ју
уживо или онлајн позоришне
представе.
Еуђенија Балтеану

l Када сте започели дидактич-

ИЛИЈЕ БАБА, ХРОНИЧАР

Босиљак – симбол заједништва
„Босиљак на олтару сећања” у
издању НИУ „Либертатеа” је
монографија чији је аутор новосељански хроничар и историчар Илије Баба, објављена
поводом 250 година од оснивања села. То је још једно историјско добро за румунску заједницу Баната и све житеље
Банатског Новог Села. Илустровано сведочењима, одабраним текстовима и фотографијама, ово издање у 32 поглавља на веома аутентичан начин дочарава живот новосељанских Румуна кроз векове –
културни, друштвени, верски,
занатски живот, зимску традицију и обичаје, занате, спорт
Новосељана...
Књига је илустрована са преко
500 аутентичних фотографија,
ве ћим де лом до би је них од

старих сеоских домаћина, на
којима се обични људи из села
виде у пољу, у кући, на разним
светковинама, у цркви, на улици. Како каже Баба, ово издање је рам за слику о тадашњем
животу Румуна, али и њиховом суживоту са Србима и другим народима.

Аутор наводи да је то био
дуг и тежак рад. Прво је имао
само штуре податке, које је касније обрадио на основу историјске грађе из архиве румунске православне цркве из места, Историјског архива Панчева и приватних документација. Изузетну помоћ је имао
и од зна ме ни тог ру мун ског
историчара професора др Мирче Марана, кога је консултовао око архивске грађе, али и
самих идеја, и који му је сваки
пут искрено излазио у сусрет.
Занимљив и посебан је сам
назив књиге „Bosuioc pe altarul
memoriei” („Босиљак на олтару сећања”). Баба објашњава да
се одлучио за овај назив јер босиљак има посебно значење и
симболику за Румуне из Банатског Новог Села. Наиме, у прошло сти, у сва кој ру мун ској

сељачкој кући из места босиљак је стављан поред иконе,
као заштитник куће, а са улазних врата дочекивао је добре
госте. Како каже, занимљиво
је да је босиљак и даље чест
мотив по банатским кућама,
држи се на ормару, симболизује заједништво и породицу,
али и суживот Румуна са свим
другим националностима.
У том смислу, како каже Баба, ова књига се може читати
вишеструко, односно колико је
она важна за прошлост новосељанских Румуна, толику важност има и за Србе из овог
места, јер су то два изузетно
блиска народа који већ вековима заједнички дају допринос култури, религији и друштвеном животу у Банатском
Новом Селу.
Кристијан Балтеану
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НАШ ГОСТ: ЕМИЛ СФЕРА, СЛИКАР

ПОСЕБНИ ТРЕНУЦИ ЖИВОТА
Детаљи из наших живота, као
што су ормари, прозори, фасаде кућа, одражавају нову димензију уметничких искустава. Сликар Емил Сфера одувек
је волео да ове дивне фрагменте живота, у чије стварање је
неко уложио значајан напор
пре много година, слика с љубављу и преданошћу.
Уметност се мења, приближава се људима, доносећи нам
оне ствар не вред но сти ко је
оплемењују наше животе. Човечанство је често задивљено
неким новим идејама и истраживањима у уметности.
Данас су сви ти покушаји помало излизани, застарели и људи су жељни лепоте слика, њене суштине. Доказ је да у музејима класичне уметности у свету љубитељи уметности чекају
сатима у реду да уђу и уживају
у лепоти. Сликање је увек ново
и није довољно исцрпљено као
људска душа која жели да се изрази. У том смислу, начин на
који су уметничке мисли представљене на папиру или тканини не престају. Сликар Емил
Сфера имао је изузетну жељу
да овлада класичним вредностима визуелних представа, што
га је довело до београдске Академије ликовних уметности, где
је створио свој сопствени стил
изражавања захваљујући искуствима која је стекао, а инспирација су му били велики италијански и париски сликари. Својевремено је боравио у Паризу,
где је имао шта да види и научи.
О томе Емил Сфера наглашава следеће:
– Све што чиним и оно што
јесам, мој је свет, моје искуство и моја визија света који
сам посматрао с великом радошћу, с надом у лепшу будућност. Читав свет симбола које
сам створио дошао је од велике љубави према класичном
сликарству, до чувених дела
класичног сликарства, која су

загрлила моју душу емоцијама
и жељом да се сва та знања
акумулирају, како бих их применио у пракси да оживим своје платно. Моја креативност се
разликује од других уметничких стереотипа с обзиром на
то да сам схватио да није довољно само сликати, већ морате створити специфичан свет,
који ће представљати вас, ваш
властити универзум. Сећам се,
био је кишни дан, а на часу
сликарства смо морали да сликамо класичну мртву природу.
Окренуо сам се у другом правцу и насликао кишобране различитих боја који су били у
углу учионице. На крају је испала савршена слика.

жива слика детињства, широке улице, прашњаве, дивне гуске, чаробне сеоске куће, велики бицикли, оронуле столице, свеже резане лубенице и
диње. То је мој интимни свет и
слика света у којем живим, који сваки дан кад се пробудим
обојим својим бојама.
Уметник Емил Сфера воли
да испуни лепотом дечји свет.
О тој његовој љубави сведочи
креативност деце, у којој се активно ангажују годинама, стварајући и негујући љубав и таленат према сликарству. О свом
раду с децом рекао нам је с пуно ентузијазма:
– Радим с децом, дивим се
таленту који деца имају. Пи-

са уметником Рајком Каришићем, који је створио најлепше
монографије овог српског светилишта, инспирисало ме је да
сликам мотиве из Хиландара.
На тај начин већ неколико година сликам сунчеву светлост
која осветљава ову лепоту на
изузетно импресиван начин. У
Вршцу сам поводом „Ноћи музеја” отворио изложбу слика,
која је изнела лепоту овог српског светилишта хришћанства
познатог широм света. Иста изложба је затим била представљена у Темишвару, Бањалуци, Загребу и Београду.
Постоје људи који желе да
помогну у било ком тренутку.
Један од тих посебних људи је

Cамосвесно уређење
лирске форме
Пред нашим читалачким очима простиру се разломљене,
раз у ђе не стро фе по ет ског
острва слободних стихова названог „Кутија неправилног
облика”. Богато минералним
усецима израза, разуђеном
мисаоношћу и питањима, ово
острво запљускују, свако са
своје стране, четири мора, односно циклуса: „Експозиција”, „Narcissus Poeticus”,
„Мemento mori” и „Кутија”.

Уметник Емил Сфера одушевљен је лепотама Баната и
нашом културном баштином у
градовима и селима овог краја. Ево шта нам је рекао тим
поводом:
– Имамо богато културно наслеђе, имамо велике уметнике
и богату културу. Морамо да
волимо сву лепоту коју су нам
родитељи оставили као наслеђе.
Његове слике су пуне универзалних и локалних мотива,
јер на тај начин покушава да
своди сву лепоту Војводине на
симболе који су урезани у нама и дају нам радост за подстрек. Панчевци су одушевљени лепотом слика Емила Сфере, јер познају уметнички израз овог великог сликара. На
питање о свом искуству у уметности, Емил Сфера је одговорио:
– Увек сам доживљавао уметност на романтичан начин, као
људску потребу да кажем колико волим овај свет. Још је

касо је рекао: „Волео бих да
сликам као дете”. Деца су уметници јер имају чисту душу као
чиста вода, а лепота душа нам
даје широк спектар боја и облика. Сваки дан је диван и другачији, било да сликамо, било
да се представљамо у Културном центру за децу који постоји низ година.
Емил Сфера обојио је детињство најлепшим бојама многих
генерација деце, јер већ 23 године води колонију сликарства
деце. Такође, више од две деценије постоји уметнички студио
за талентовану децу која кроз
сликање представљају најлепше тренутке из својих живота.
Нова инспирација у његовом
неисцрпном стваралаштву су
мотиви из Хиландара, који никога не остављају равнодушним.
Ево шта нам је уметник рекао:
– Моја посета манастиру Хиландар, српском светилишту,
има своју причу. Пријатељство

уметник Емил Сфера, који захваљујући својој вештини и таленту улепшава наш град. Као
уметник, осећа да му је живот
испуњен ако помаже другима
и верује да је то једна од најважнијих сврха живота. Једноставно, неке тренутке живота
треба учинити лепшим. Понудити помоћ кроз уметност и
обогатити лепотом живот других суштина је уметности.
Ево шта нам је Емил рекао:
– Цела уметност је настала
из потребе човека да изрази
своје емоције. Властите емоције морамо делити с другима, умножити их.
У том контексту, уметник је
рекао да ће радити у радионицама с болесном децом и да
се нада да ће тако племенит
рад учинити њихове животе
лепшим. Јер, у сваком тренутку живот вреди и морамо га
славити.
Еуђенија Балтеану

НОВИ НАЗИВИ УЛИЦА У ПАНЧЕВУ

Румунски песник Јоан Флора имаће своју улицу
Скупштина града Панчева одлучила је да преко 90 улица у
граду добије нова имена. Једна од ових улица у нашем граду назваће се по великом румунском песнику Јоану Флори. Ова улица припада локалној заједници Горњи град и налази се између улица Новосељански пут и Скадарске.
Јоан Флора је био филолог,
песник, преводилац и новинар.
Један је од најбољих песника
своје генерације. Рођен је у Банатском Новом Селу 20. децембра 1950. године, а оставио је за собом збирке песама
које је написао само на румунском. Завршио је гимназију у
Вршцу на румунском језику и
Филолошки факултет за румунски језик и књижевност,
одсек румунско-француски језик, Универзитета у Букурешту.
По завршетку Факултета за
румунски језик и књижевност
радио је као професор у Економској школи у Алибунару
(1974–1976). Током периода

ОБРИСИ УГЛОВА АНТОНЕЛЕ МИК

1977–1989. био је запослен у
Новинско-издавачкој установи
„Либертатеа” у Панчеву као новинар уредник недељника „Либертатеа”, као и у часопису за
културу и уметност „Лумина”.

часописима у Румунији и Југославији и с низом публикација у Немачкој, Пољској, Мађарској, Белгији, Чехословачкој, Тур ској, Фран цу ској и
Шведској.

Био је члан Савеза књижевника Румуније, члан Удружења књижевника Србије и Друштва писаца Војводине. Више
од две деценије сарађивао је с
нај ва жни јим
кул тур ним

Носилац је бројних важних
награда у земљи и иностранству,
као што су: награда „Струга”
(1978), награда „Нолит” (1989);
Награда Друштва књижевника
Војводине (1989), Награда Савеза

књижевника Румуније (1997),
награда АСПРО (1997).
Од 1993. године живео је с
породицом у Букурешту.
Године 1970. објавио је прву
збирку песама „Валцери” у издавачкој кући „Либертатеа” у
Панчеву. Између осталог, објавио је следеће збирке песама:
„Бршљан”, „Рембо или неко други”, „Физички свет”, „Издаја
ме та фо ре”, „Мла да со ва на
смртној постељи”, „Убиствено
сећање” и „Љубичасте лисице”.
Аутор је монументалне антологије која покрива 800 година
српске и црногорске поезије.
Његове збирке песама објављене су у Румунији и Србији.
Изненада је напустио овај свет
и преселио се у вечност 3. фебруара 2005. године у Букурешту.
Јоан Флора остаје у сећању
свих оних који су га познавали
још док је живео. Можда велики песници прерано одлазе у
бесмртност да би вечно остали
млади у нашем сећању.
Еуђенија Балтеану

Tу већ јасно уочавамо склоност младе ауторке Антонеле
Мик ка циклизацији песама,
која говори много о њеној зрелој стваралачкој потреби да
дифузни, хаотични свет садржаја песама омеђи јасним
координатама ширег устројства цикличне форме збирке, како се овај не би разлио
по својим ивицама. Наслов,
пак, с плана форме
имплицира да „Кутија неправилног облика”, односно садржина, тежи да обједи ни
фор мал не
оквире, које је брижљиво, циглу по циглу стиха, установила по е тич ка са мо свест („Опи па ва мо
сопствене углове / у
нади да ћемо их обликовати / по нашој
жељи”).
Број песама заступљених у циклусима
пра ти број го ди на
интензивног стварања младе
ауторке (од 15 до 17).
Реч је о младим годинама
које од јединке изискују зачетак како саморазумевања,
тако и разумевања спољашњих
околности, и то се врло јасно
може осетити управо захваљујући поетичкој самосвести,
која анализира све оно што
чини свет људи око ње, и њу
саму, и ти елементи рефлектовани кроз њено стваралачко огледало постају њене поетске реликвије, чији појмови често насловљавају песме.
Сем остварене циклизације, приметан је и готово изграђен у целој збирци хомоген стил са особеним песничким изразом који је још потребно брусити и обликовати, јер понегде штрчи као несташни детињи увојак колоквијална фраза или клише.
Дакле, бритак израз, пун термина из свих сфера живота –
хемије, физике, фармације,
психијатрије – али и младалачког жаргона, с местимичним ефектима натурализма,
тежи да дође до околине оперисаних осећања, умртвљених разноразним хемијским
средствима, неурозама, економским стегама, друштвеним нормама; он може допрети једино речима и реченичним конструкцијама које
изазивају ефекат изненађења.
Антонелино лирско ја стоји као огледало репетирано

ка оним јединкама које животаре без мисаоности и душевности, а из кога се као рикошет испаљује њихов властити одраз: „Људи су научени / да слушају шта им се каже. / А на то одговарам / са
седам година / пуке несреће”
(„Рефлексија и его”). У песми
која се надовезује на уводну,
понеки самопронађени „одраз” по ка зу је се ра њи вим:
„Молим те, немој упалити
светло / рањива сам / кад ме
ставиш / под лупу // Видела
сам, // али светлост гребе очи,
ископава их кашиком од злата”, а огледало у последњем
стиху ове песме поентира сврху стваралачког (пр)осветљења, интензивираног властитом мером: „Уперила сам свећу у тебе, / топила сам твоје /
воштано лице” („Интензитет
осветљења”).

Њен лирски субјекат је острво које нагризају таласи навирућих питања, током иницијације у свет одраслих, а
која су, из те малолетне перспективе, дубока као море,
али море чије дно ипак можемо видети и назрети одређене струје. И кроз све поре
њених песама испарава тежња да одраз који се нађе у
њеном поетичком огледало –
то Ја које пева о неком Ти
или о сопственом Ја као о неком алтернативном Ти, алтер
егу у недостатку тог другог,
разумевајућег Ти – доживи
катарзу, освести се из несвести свакидашњице и живи
сврсисходно. Тако се њена
збирка може разумети као
особени поетски дневник о
трагању за сопственом сврхом и општим смислом свега
што то сопство обликује, чини кривим или правим, односно чини кутијом правилног или неправилног облика,
и о питању како се, најзад,
линије те кутије могу поништити и тако окусити највиша мера слободе духа доступна човеку. Поезија Антонеле
Мик из свог поетичког зеленила обећава озбиљне касније узлете кроз растварање ограничења у виду линија њене
поетске кутије неправилног
облика. Само ако истраје у
раду на свом таленту, предодређена је да траје.
Николина Нина Бабић
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НАРОДНА НОШЊА У СРПСКОМ БАНАТУ

ОТИСАК ЕСТЕТСКЕ ВРЕДНОСТИ
Народна ношња у српском Банату, посебно у селима Владими ро вац, Мар ги та, Ба ри це,
Алибунар, Селеуш, Николинци и Уздин, постепено је нестала из свакодневне употребе. Фрагментарно је налазимо
само код старијих жена (највише у Уздину, јер у овом селу
још увек постоје жене које саме израђују своју ношњу). Поставља се питање: како се овај
прелепи традиционални мираз
може сачувати и који су начини представљања ношње од неупоредиве вредности?
Носталгија за прошлошћу намеће свакакве мисли и идеје
о овом непроцењивом благу.
Проблем њеног представљања
јавља се у више фолклорних
области, али и код различитих народа. Истраживач из Чешке, Л. Барак, залаже се за
презентацију ношње на људима. Дакле, овај начин захтева
ревитализацију народне ношње на фестивалима фолклора, хорским приредбама, сеоским празницима, али и у ресторанима и хотелима који су
укључени у национални и међународни туризам.
Костим означава однос између времена и људи. Ако је
народна ношња производ сеоског живота, она представља
стање духа људи обележених
временом. Очување и представљање народне ношње од великог је историјског значаја.
Народна ношња је лепота прошлости, чува сећање на људе
који су је носили с поносом,
чува прошлост, али означава и
будућност. Она није само историјска, етнографска категорија, већ је и љубав према лепоти.
Женска народна ношња из
српског Баната заузима најзначајније место у целокупној баштини румунске народне ношње. Ова народна ношња спада у народну банатску ношњу,
а у српском Банату ношња оставља отисак у погледу естетске
вредности.
У прошлости друштвено-економски елементи су, без сумње, утицали и на модификацију неких делова народне ношње. То је била судбина и других народних ношњи на овом

простору, али и шире. Народна ношња сведочи о етничком
идентитету једног народа, али
и о стваралаштву и вештинама
оних који су пажљиво израђивали ове украсе. Народна ношња остаје значајан бисер у
историјском аспекту, доприносећи одржавању прошлости.
Традиционална женска ношња у банатским селима није
и свакодневна традиционална

али и привлачи пажњу истраживача. Основни елементи који чине традиционалну румунску ношњу су:
1. кошуља – ciupagul/c’upagul
2. сукња – poalele/poalil’e,
3. кецеља – cotrânţa/cotrinţa
предња,
4. кецеља – cotrânţa/cotrinţa
задња,
5. ремен – brâul, brăcira,

ношња је задржала своју ориги нал ност, као и еле мен те
ношње који су настали током
прошлих деценија у банатским
селима.
Украси на кошуљи касније
су се радили белим светлуцавим свиленкастим концем или
су се оне шлинговале. Овај начин прављења традиционалних
кошуља појављује се после Другог светског рата. Ове две ме-

Вредни историјски
подаци
Истраживање историје културе представља једну од најомиљенијих тема којима се баве људи од науке и културе
из српског Баната, полазећи
од чињенице да је овај део
духовности Румуна са овог географског простора значајно
допринео формирању и очувању националног идентитета румунске заједнице, колико за време Аустроугарске,
толико и за време Краљевине
Југославије и послератне Југославије, али и у склопу Републике Србије.

ношња. Урбанизацијом села
допринело се нестанку женске народне ношње из свакодневне употребе, али не и из
њене употребе кад год се укаже прилика, зато што жене из
Баната радо прихватају да је
обуку на свим већим свечаностима. Вредност ове ношње
намеће моралну обавезу садашњим генерацијама и генерацијама које долазе да сачувају
традиционалну ношњу, која је
несумњиво незаобилазна баштина не само у региону већ
и шире, на Балкану. Бојама и
украсима на традиционалној
румунској ношњи диве се и
ван граница наше земље и свуда где је она виђена.
Народна женска ношња може бити представљена из више
аспеката. Истина је да само
анализа основних елемената на
ношњи може открити пуно тога,

6. каиш – brăcira/brăc’ira,
7. марама – năframa (cârpa),
8. чарапе – ciorapii/ştrimfii,
9. вунене папуче – натикаче
– papucii de lână / papuc’ii făloşi.
Ко шу ља је са ши ве на од
памучне тканине домаће изра де, ме ша ви не па му ка и
вуне итд.
На кошуљи су обавезни украси и они се никако не могу изоставити. Кошуље које су носи ли мла ди има ле су ви ше
украса, имале су богатији вез,
а данас то није случај јер се
носе све врсте кошуља. Везење
је рађено нитима, системом
„крста”, мада је коришћен и
други начин везења, de druc.
Ова последња метода позната
је као „српски начин” везења
или „немачки начин”. Методе
везења биле су позајмљене, али
не и утицај ових народа на
саму ношњу. Традиционална

тоде су биле веома скупе, али
су се дуго времена примењивале на традиционалној румунској ношњи, тачније до нестанка из употребе ових делова традиционалне румунске ношње,
иако се могу и данас пронаћи
примерци такве ношње у селима где се она носила. Они су
доказ пажљивог рада и креативности на пољу народне уметности отеловљене у марљивим
рукама ових жена. Блуза је новији комад одеће. Основна карактеристика је да су ове блузе
направљене од тканине. Светлије боје су резервисане за
младе жене, а тамне за старије. Блузе од танког материјала
биле су намењене за лето, а
блузе од дебљег материјала за
зиму.
(Наставља се)
Ванр. проф.
др Вирђинија Поповић

РУМУНСКИ ПУТНИЦИ У СРБИЈИ

Теодор Филипеску из Глогоња
Православна парохија у Глогоњу основана је 1806. године,
када је саграђена и прва црква. Друго црквено здање је било подигнуто 1848, а садашње,
с храмом Успења Пресвете Богородице, 1911. године, на месту старог здања. Иконостас ове
цркве је осликао познати банатски сликар Јован Поповић.
Немачко становништво које је
живело у Глогоњу било је римокатоличке вероисповести.
Њихово светилиште – Црква
Свете Ане и немачко гробље
постоје и данас.
Почетком XIX века, поред немачке тривијалне школе (основане 1775. или 1777), у Глогоњу
ради и општинска српско-румунска школа, с једним јединим
одељењем. Немачку тривијалну
школу похађали су и православни српски и румунски ученици.
Школске 1846/47. у општинској
школи било је 69 уписаних ученика Румуна и Срба. Организована културна активност Румуна из Глогоња почиње са оснивањем хора 1909. године. Данас
је Глогоњ место с претежно српским становништвом, а број Румуна је у сталном опадању.
Али да се вратимо нашем
путописцу. Теодор Филипеску
је рођен 1870. у Глогоњу, али
је у ра ном де тињ ству остао

ПОЧЕЦИ КУЛТУРНОГ ПОКРЕТА

сироче, пошто је његова мајка
Ева Филипеску (рођена Боарију) умрла 1876, а отац Софроније, бивши царински чиновник, две године касније. Када
је реч о његовим рођацима, Теодор Филипеску пише с поносом о свом стрицу Константину, члану владе Српске Војводине и Тамишког Баната са седиштем у Темишвару. Пошто
није имао деце, Константин је
усвојио Ануцу, Теодорову сестру, која се тако преселила у
Темишвар код свог стрица. Након укидања Војводине Константин је постављен за помоћ-

ника при Министарству унутрашњих послова у Будимпешти, али се због болести убрзо
пензионисао, прешао у Земун,
а из Земуна се вратио у Темишвар, где је и умро 1878. године. Теодорова сестра Ануца се

након стричеве смрти вратила
у Глогоњ и убрзо се удала у суседној Овчи, у породицу Живан. Немамо података ко се
старао о Теодору после смрти
његових родитеља. Знамо да је
похађао земунску гимназију и
да је ту матурирао 1889. У истој образовној установи су положили матуру и други чланови породице Филипеску – Илија (1888) и Константин (1894).
Потомци Теодорових рођака
живе и данас у Земуну, а и сам
Теодор напомиње у свом путопису „Моје путовање до Букурешта и Константинопоља” да
је одржавао везе с њима.
С друге стране, наследници
Филипескуове фамилије из Глогоња су почетком шездесетих
година прошлог века емигрирали у Канаду. У традицији родног места име Теодора Филипескуа је потпуно непознато, у
шта смо се могли уверити приликом наше посете овом месту.
Др Мирча Маран

Д. О. О. „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1
• Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор: Драган Жујовић
• Главни и одговорни уредник: Александар Живковић
• Уредници издања: Еуђенија Балтеану и Синиша Трајковић
• Аутор текстова и преводилац: Еуђенија Балтеану • Техничка
припрема: Предраг Кнежевић • Фотографије: приватне
колекције • Лектор: Јулијана Јовић (српски)

Бројне монографије, студије,
чланци и друга грађа коју су
проучавали универзитетски
професори, доктори наука,
али и публицисти, па чак и
образовани сељаци, извели су
на светлост дана изузетно занимљиве и несумњиво вредне историјске податке, који
употпуњују слику о почецима и славним периодима културног покрета, али и о проблемима с којима су се сусретали интелектуалци, културни активисти, публицисти
и други учесници у културном покрету Румуна из српског Баната.
Да не бисмо умањили значај њихових претходника у
овој области, подсећамо на
допринос који је дао универзитетски професор др Раду
Флора (1922–1989). Он је својим објављеним научним
радовима, као и својом активношћу у својству председника Удружења за румунски
језик Војводине, успео да
постави темеље културне
историографије Румуна с
ових простора, започевши опсежну активност на истраживању и сакупљању писаних
докумената и усмене грађе
који се тичу наше културне
прошлости.
Како је то објаснио историчар Јон Дежан у „Истраживању се наставља!”, што
значи да данашње генерације научника и публициста настављају, слободно можемо
да кажемо, са истим жаром,
с већим или мањим успехом,
рад на сакупљању грађе о културној историји Румуна из
српског Баната, проучавајући нове радове који се баве
овом тематиком, у којима је
третирана културна прошлост
неког места
или установе, као и
биографије
знаменитих личности и друге
теме из ове
области.
О в о м
приликом
приказујемо неколико аспеката

из културне активности у Банатском Новом Селу, месту
које је одиграло изузетно значајну улогу у процесу стварања и развоја националног покрета Румуна са ових простора, улогу коју је у великој мери одржало до данас.
Основан 1870. године, хор
из Банатског Новог Села представља једно од првих културних окупљања Румуна из
српског Баната, о чему је већ
било писано, иако недостају
подробнији подаци о првим
годинама активности овог хора. Само место је основано
1762. године на путу Панчево–Алибунар–Вршац. У наредним годинама овде се населио значајан број румунских
и српских породица, а овакав
мултиетнички карактер одржан је до данас. Банатско Ново Село (под некадашњим називом Неудорф) било је у
склопу Банатске војне границе – Немачко-банатске регименте број 12 са седиштем у
Панчеву, а неколико деценија после хијерархијске поделе постало је седиште румунског православног протопопијата Панчева (почев од
1894. године). Посебна улога
у свим аспектима румунског
националног покрета овог
поднебља коју је ово место
имало произлази и из чињенице да је овде био уређиван
први часопис на румунском
језику у српском Банату –
„Педагошки разговори”, 1886.
године, чији је први директор био учитељ Петру Стојка,
док је уредник био познати
фолклориста Јон Поп Ретеганул. Петру Стојка убрзо постаје извршни директор Института за економију и кредит „Сентинела”, основаног
1895. године.
Из статистичких података
можемо приметити да је реч
о месту с највише Румуна у
српском Банату – на пример,
1869. године у Банатском Новом Селу су била 5.563 Румуна и 1.461 Србин. Последњих
деценија статистика показује
значајан пад броја етничких
Румуна, присутан, заправо, и
у целој области. Тако, 2002.
године је укупан број становника био 7.345, од којих 4.837
Срба и 2.036 Румуна.
(Наставиће се)
Др Мирча Маран

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Proiect sufinanțat de
Municipiul Panciova
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OASPETELE NOSTRU: EMIL SFERA PICTOR

FRAGMENTE MINUNATE DIN VIAŢĂ

Detalii despre viețile noastre, cum ar
fi dulapurile, ferestrele, fațadele caselor, reflectă experiențelor artistice și o
nouă dimensiune artistică. Pictorul
Emil Sfera întotdeauna a preferat ca
aceste minunate fragmente ale vieții,
în care cineva a depus un efort semnificativ pentru a le crea în urmă cu
mulţi ani, să le picteze cu dragoste și
aducere aminte.

Arta se schimbă, se apropie tot mai
mult de oamenii simpli, aducându-le
acele valori adevărate, reale care le
înnobilează viaţa. Omenirea deseori
este uimită de unele dintre noile idei
și cercetări în anumite domenii de
interes, care se asumă, până în final,
tot la arta în sine.
Astăzi, toate aceste încercări, sunt
puțin uzate, depășite și oamenii sunt
dornici de frumusețea picturi, de
esenţa ei. Dovadă este că în muzeele
lumii de pictură clasică, iubitorii de
artă, așteaptă ore întregi să intre și să
se bucure de frumusețea de acolo.
Pictura este mereu nouă și nu este
suficient de epuizată precum sufletul
uman care dorește să se exprime. În
acest sens, modul de prezentare a
gândurilor artistului pe hârtie sau
pânză nu are sfârșit.
Pictorul Emil Sfera a avut o
dorință extraordinară de a stăpâni
valorile clasice ale performanțelor
vizuale care l-au dus la Academia de
Arte Plastice din Belgrad, creându-i
propriul stil datorită experiențelor
pe care le-a obţinut, inspirându-se
din creația maeștrilor, picturlior din
muzeele italiene și a celor din Paris,
unde a avut ocazia de a rămâne o perioadă oarecare de timp.

Cu această ocazie, Emil Sfera subliniază următoarele:
- Tot ceea ce fac și ceea ce sunt,
este o lume a mea, experiența și viziunea proprie asupra lumii pe care
am contemplat-o cu deosebită bucurie, cu speranţa într-un viitor mai
frumos. Întreaga lume a simbolurilor pe care le-am creat, au apărut
dintr-o mare iubire faţă de pictura
clasică, faţă de celebrele opere ale
picturii clasice, care mi-au înnobilat
sufletul cu emoții și cu dorinţa ca
toate aceste cunoștinţe acumulate să

le aplic în practică, să le pictez pe
pânzele mele.
Creativitatea mea se deosebește
de alte stereotipuri artistice dat fiindcă am realizat că nu e suficient doar
să pictezi, ci trebuie să creezi o lume
proprie, specifică care să te reprezinte, un univers propriu. Îmi amintesc
era o zi ploioasă și la ora de arte plastice trebuia să pictăm natura moartă
clasică. Eu mi-am îndreptat privirea
în altă direcţie și am pictat umbrelele

Aceasta este lumea mea intimă și imaginea lumii în care trăiesc, pe care
în fiecare zi când mă trezesc, o colorez cu culorile mele.
Artistul Emil Sfera cu ușurință și
iubire, înobilează lumea copiilor cu
culori și multă dragoste. Despre
această activitate o mărturie vie este
creativitatea copiilor în care se implică activ ani în șir insuflând copiilor dragostea faţă de pictură și cultivându-le talentul faţă de pictură.

be, m-a făcut să vizitez Hilandarul.
Iar apoi a apărut dorința ca tot entuziasmul meu să îl reprezint pictând
motive din Hilandar. În acest mod,
deja de câțiva ani, pictez lumina soarelui care luminează această
frumusețe într-un mod extrem de
impresionant. În noaptea când a fost
deschisă Noaptea Muzeelor, la
Vârșeț, a fost venisată cea de a 68-a
expoziţie mea, expoziție personală
de pictură, care transmite

CONTURURILE COLȚURILOR „CUTIEI DE FORMĂ
NEREGULATĂ” DE ANTONELA MIC

Aranjăm conștient
forma lirică
În fața cititorilor, există strofe rupte, neunite, ale insulei poetice a versurilor libere numite „Cutie de formă neregulată”. Bogată în expresii,
gândire împărțită și întrebări,
această insulă este inundată, fiecare cu partea sa, de patru mări, adică de cicluri: „Expoziție”, „Narcissus Poeticus”, „Memento mori” și
„Cutia”.

în diferite culori care erau într-un
colţ al sălii de clasă, ceea ce a fost o
imagine perfectă.
Artistul Emil Sfera este încântat
de frumuseţiile Banatului și de patrimoniul nostru cultural din orașele și
satele din această regiune.
Iată ce ne-a spus:
- Avem o moștenire culturală de
amploare, avem mari artiști și cultură bogată. Trebuie să iubim toată
frumusețea pe care părinții noștri
ne-au lăsat-o drept moștenire.
Picturile sale sunt încărcate cu
motive universale și locale, deoarece
în acest mod încearcă ca frumusețea
Voivodinei să o reducă la simboluri
care sunt gravate în noi înșine și ne
oferă bucurii inestimabile.
Cetăţenii din Panciova sunt încântaţi de frumuseţea picturilor lui
Emil Sfera pentru că cunosc amprenta artistică a marelui pictor.
La întrebarea despre experiența
sa în artă, Emil Sfera a răspuns:
- Am trăit întotdeauna arta întrun mod romantic, ca o nevoie umană de a spune cât de mult iubesc
această lume. În vie amintire mi-au
rămas imaginile copilăriei, străzile
largi, prăfuite, gâștele frumoase, casele magice de la ţară, bicicletele
mari, scaunele dărăpănate, viorile și
pepenele verde tăiat proaspăt.

Despre munca sa cu copiii ne-a
vorbit cu mult entuziasm:
- Lucrez cu copiii, admir talentul
de care copiii dau dovadă. Picaso a
spus ,, Aș dori să pictez ca un copil.”.
Copiii sunt artiști pentru că au un
suflet curat ca apa limpede. Frumeseţea sufletelor ne-o oferă printr-o
gamă largă de culori și forme. În
fiecare zi sunt cu copiii și fiecare zi
este frumoasă și diferită fie că pictăm sau ne prezentăm la Centrul
Cultural al Copiilor care există de
peste 12 de ani.
Emil Sfera a colorat copilăria în
cele mai frumoase culori multor generaţii de copii dat fiindcă conduce
Colonia de arte plastice a copiilor.
De asemenea, mai mult de două decenii, durează atelierul de artă pentru copiii talentați care visează cele
mai frumoase momente din viaţa lor
prin pictură.
Un moment nou în creaţia sa
inepuizabilă sunt motivele din Hilandar, care nu lasă pe nimeni indiferent.
Iată ce ne-a spus artistul despre
aceasta:
- Vizita mea la Mănăstirea Hilandar, lăcașului sfânt sârb, are o poveste aparte. Prietenia cu artistul Rajko
Karišić care a creat cele mai frumoase monografii a acestei sanctități sâr-

frumusețea acestui loc sanctuar sârb
al creștinismului cunoscut în întreaga lume. Aceeași expoziţie am prezentat-o și la Timișoara, Bania Luka,
Zagreb și Belgrad.
Există oameni care doresc să ajute
în orice moment. Unul dintre acești
oameni deosebiţi este și artistul Emil
Sfera, care datorită priceperii și talentului său, înfrumuseţează aspetul
orașului nostru. Pentru că el, ca artist consideră o viaţă împlinită dacă
ajută pe alții și crede că acesta este
singurul dacă nu unul dintre cele
mai importante scopuri ale vieții, de
a face unele momente ale vieţii altora
mai frumoase. De a oferi ajutor prin
artă și de a îmbogăți viața cu
frumuseți ceea este arta în esență.
Cu acet prilej, artistul mărturisește:
- Întreaga artă a apărut din nevoia omului de a-și exprima emoțiile.
Avem emoții pe care trebuie să le
dăruim altora, să le multiplificăm și
să împărtășim. În această ordine de
idei, artistul a afirmat că lucrează în
cadrul atelierelor cu copiii bolnavi
și speră că o astfel de muncă nobilă
le va face viața mai frumoasă. Pentru că, potrivit artistului, în orice
moment merită și trebuie să sărbătorim viața.
Eugenia Bălteanu

NOI DENUMIRI DE STRĂZI LA PANCIOVA

Poetul român Ioan Flora va avea strada lui
Adunarea Municipiului Panciova
a decis ca pestee 90 de străzi să primească denumiri noi. Una dintre
aceste străzi în orașul nostru, va purta numele marelui poet român Ioan
Flora. Această stradă va aparține
Comunității locale Gornji grad și este situată între străzile Novoseljanski
put și Skadarska.
Ioan Flora a fost un om de cultură,
filolog, poet și traducător român. Este unul dintre cei mai buni poeți ai
generației lui. S-a născut în Satu
Nou, la 20 decembrie 1950 lăsând în
urma sa remarcabile volume de versuri. A absolvit Liceul Românesc din
Vârșeţ și Facultatea de Limba și Literatura Română, secția română-franceză, a Universității din București.
După absolvirea Facultatății de Limba și Literatura Română, lucrează ca
profesor la Liceul Economic din Alibunar (1974-l976). În perioada
(1977-l989) a fost angajat la Casa de
Presă și Editură ”Libertatea” din
Panciova pe postul de redactor la
săptămânalul ”Libertatea”precum și

la revista pentru cultură și artă ”Lumina”.
A fost membru al Uniunii Scriitorilor din România, membru al Uniunii
Scriitorilor din Serbia și al Asociației

mania, Polonia, Ungaria, Belgia, Cehoslovacia, Turcia, Franța și Suedia.
A fost deținătorul numeroaselor premii importante în țară și străinătate
precum: Premiul „Struga” (1978);

Scriitorilor din Voivodina. A colaborat, timp de peste două decenii, la cele mai importante reviste de cultură
atât din România cât și din Iugoslavia și la o serie de publicații din Ger-

Premiul „Nolit” (1989); Premiul
Asociației Scriitorilor din Voivodina
(1989), Premiul Uniunii Scriitorilor
din România(1997), Premiul ASPRO (1997).

Din anul 1993 a trăit cu familia la
București.
În 1970 a debutat editorial cu volumul de versuri „Valsuri” la Editura
”Libertatea” din Panciova. Publică,
printre altele și următoarele volume
de versuri: „Iedera”, „Rimbaud sau
altcineva”, „Lumea fizică”, „Trădarea
metaforei”, „O bufniţă tânără pe patul morţii”, „Memoria asasină” și
„Vulpile violete”, multe din aceste volume fiind traduse apoi în limba sârbă. Este autorul unei monumentale
antologii, acoperind 800 de ani de
poezie sârbă și muntenegreană. Volumele i-au fost premiate atât în România cât și în Serbia.
A plecat subit în lumea veșniciei într-o zi de 3 februarie a anului 2005,
la București.
Ioan Flora rămâne în memoria tuturor celor care l-au cunoscut așa cum
a trăit. Poate că marii poeți pleacă
prea de timpuriu spre nemurire pentru a rămâne veșnic tineri în amintirea noastră.
Eugenia Bălteanu

Putem vedea clar înclinația tinerei
autoare Antonela Mic către ciclizarea poemelor, care vorbesc despre
nevoia ei creatoare matură de a limita lumea difuză și haotică a
conținutului poemelor, cu coordonate clare ale structurii mai largi a
formei ciclice a volumului de versuri, astfel încât să nu se răspândească. Titlul, pe de altă parte, implică din planul de formă că „Cutia
formei
neregulate”,
adică
conținutul, tinde să fie încadrat de
cadre formale, care cu atenție, cărămidă cu cărămidă de vers, au stabilit conștiința poetică de sine
(„Pipăim propriile colțuri /în
speranța că le vom contura conform dorinței noastre ”).
Numărul de poezii reprezentate
în cicluri, urmează numărul anilor
de creație intensivă a tinerei autoare (de la 15 la 17).
Sunt ani tineri care necesită
individului să înceapă atât
înțelegerea de sine, cât și
înțelegerea circumstanțelor externe, iar acest lucru poate fi simțit
foarte clar datorită conștiinței
poetice de sine, care analizează tot
ceea ce constituie lumea oamenilor din jurul său și în sine, și
acele elemente reflectate prin oglinda ei
creatoare care devin
relicvele ei poetice.
În afară de ciclismul obținut, se observă un stil omogen cu o
expresie poetică deosebită și aproape prezent în întreg volumul
de versuri, care încă
trebuie finisat și modelat, deoarece în unele locuri, o frază sau
clișeu colocvial iese ca
o buclă ludică a copilului. Deci, o
expresie scurtă, ascuțită, plină de
termeni din toate sferele vieții,
chiar și din sfera științifică - chimie, fizică, farmacie, psihiatrie dar și jargon tineresc, cu efecte
ocazionale ale naturalismului, adică grotesc, este cert că poate ajunge
în mediul sentimentelor operate,
ucise prin diferite mijloace chimice, nevroze, discipline economice,
norme sociale, numai cu cuvinte și
construcții de propoziții care provoacă efectul surprizei.
Uneori, un cuvânt va suna ca o
greșeală, cum ar fi „bisturiu” (unde
ne-am aștepta la un „bisturiu” din
punct de vedere gramatical),
totuși, dacă scăpăm de normele
lingvistice și îl lăsăm pe seama
forței magice a limbajului, ne vom
da seama că este o modalitate deosebită, care înseamnă penița, simbol scrisul, în acest caz atât de
ascuțită încât devine o „peniță de

scară” - care, una peste alta, este o
metaforă pentru critica scrisului,
pentru o tăietură fină asupra imersiunii materiale ca spațiu liber pentru exprimarea unui spirit sănătos.
Sinele liric al Antonelei stă ca o
oglindă îndreptată spre acei indivizi care trăiesc fără gândire și
mentalitate, și de când propria lor
reflecție este trasă ca o ricoșeu:
„Oamenii sunt învățați / să asculte
ceea ce li se spune. / Și răspund că
/ la șapte ani / simple accidente.
”(„ Reflecție și ego-ul ”). În poezia
care urmează cea introductivă, o
anumită „reflecție” auto-găsită se
dovedește a fi vulnerabilă: „Te rog
să nu aprinde lumina / sunt vulnerabilă / când mă pui / sub o lupă //
Am văzut, // dar lumina îmi zgârie ochii, îi sapă cu o lingură de
aur “, iar oglinda din ultimul vers
al acestei poezii indică scopul (re)
iluminării creative, intensificată
prin propria măsură: “Ți-am îndreptat o lumânare, / ți-am topit
fața / de ceară “(“Intensitatea
iluminării“).
Subiectul ei liric este o insulă
care este erodată de valuri de întrebări în creștere, în timpul inițierii
în lumea adulților și care, din acea
perspectivă juvenilă, sunt la fel de
adânci ca marea și putem vedea și
întrezări anumiți curenți. Și prin
toți porii poeziilor ei se evaporă
tendința de reflectare găsită în
oglinda ei poetică - acel Eu care
cântă despre un Tine sau despre
propriul Eu ca alternativă Tu, alter
ego-ul în absența celuilald,

înțelegând pe El - trăiește catharsisul, devine partea conștientă din
inconștientul vieții de zi cu zi și
trăiește intenționat. Astfel, volumul ei de versuri poate fi înțeles ca
un jurnal poetic special despre
căutarea propriului scop și despre
semnificația generală a tot ceea ce
o modelează, indiferent dacă o face
greșit sau corect sau face o cutie cu
formă regulată sau neregulată și
problema modului în care, în
sfârșit, liniile acelei cutii pot fi anulate și astfel gustate cea mai înaltă
limită de libertate a spiritului de
care dispune omul.
Poezia Antonelei Mic din
prospețimea ei poetică, promite
avansări serioase ulterioare prin
dizolvarea restricțiilor sub forma
liniilor cutiei sale poetice de formă
neregulată. Doar dacă ea persistă
să lucreze la talentul ei, este destinată să dureze.
Nikolina Nina Babić
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PORTUL POPULAR FEMEIESC ÎN BANATUL SÂRBESC

ÎNCEPUTURILE MIȘCĂRII CULTURALE

AMPRENTA VALORII ESTETICE

Date istorice valoroase

Portul popular din Banatul sârbesc
mai ales în satele Vladimirovaţ, Mărghita, Sân-Ianăș, Alibunar, Seleuș,
Nicolinţ și Uzdin a dispărut ca ansamblu din uzul de fiecare zi. Fragmentar îl mai întâlnim numai în anumite piese și la femeile mai în vârstă
(la Uzdin, deoarece în acest sat mai
există femei care își confecţionează
singure la război costumul).
Se impune întrebarea: cum se poate
păstra această zestre a satului și care
sunt modurile de prezentare a acestei
inegalabile valori? Nostalgia faţă de
vremurile apuse impune un gând, o
idee asupra acestei inestimabile comori. Problema prezentării apare în
mai multe zone folclorice dar și la diferite popoare. Cercetătorul din Cehia, L.Barak pledează pentru prezentarea portului pe oamenii vii. Deci,
această cale impune revitalizarea portului la festivalurile de folclor, manifestările corale, sărbătorile rurale, dar
și în restaurante și hoteluri incluse în
turismul naţional și internaţional.

Costumul semnifică este relaţia
dintre timp și oameni. Dacă costumul
este produsul vieţii rurale, costumul
reprezintă starea sufletească a oamenilor marcată în timp. Păstrarea și
prezentarea costumului popular este
de o mare importanţă istorică. Costumul este frumosul vremurilor apuse,
păstrează memoria persoanelor care
le-au purtat cu mândrie, păstrează trecutul, dar marchează și viitorul. El nu
este numai o categorie istorică, etnografică, ci și o dragoste pentru frumos.

În tezarului portului popular portul femeilor din Banatul sârbesc ocupă
un loc de frunte. Acest port se încadrează în portul popular bănăţean, în
zona Banatului sârbesc (zona folclorică) acest port lasă o amprentă inegalabilă în aspectul valorificării estetice.
Pe parcursul vremurilor apuse, fără îndoială că elementele socio-economice au influenţat la modificarea
unor piese și din acest port. Aceasta a
fost destinul porturilor populare ale
altor popoare din acest spaţiu dar și
din alte regiuni. Portul popular oricum atestă dezvoltarea etniei dar și
creaţiile și deprinderile acelora care
nu rareori cu migală au confecţionat
aceste podoabe. Ele rămân perle
semnificative în aspect istoric, contribuind la eternizarea trecutului.
Portul popular femeiesc din satele
din Banatul sârbesc nu e portul zilnic din acest sat. Urbanizarea satului
a contribuit și la dispariţia portului
popular femeiesc. Valoarea acestui
port impune obligaţie morală generaţiilor actuale și generaţiilor care
vin să păstreze aceste valori care fără
îndoială scriu cu nume de aur satul
în patrimoniul porturilor nu din zonă ci chiar și din Balcani ba și mai
departe. Coloritul, cromatica și ornamentele acestui port se impun admiraţiei peste hotarele ţării unde

aceste valori au fost văzute.
Portul femeiesc poate fi prezentat
din mai multe aspecte. E cert că numai analiza elementelor de bază în
acest port descoperă mult dar trezește, în mod deosebit atenţia cercetătorilor. Elementele de bază care se disting în portul popular femeiesc sunt:
1. Ciupagul/ C’upagul
2. Bluza/ Ia
3. Poalele/ Poalil’e
4. Cotrânţa/ Cotrinţa dinainte
5. Cotrânţa/ Cotrinţa dinapoi
6. Brâul
7. Brăcira/ Brăc’ira
8. Năframa (cârpa)
9. Ciorapii/ Ștrimfii
10. Papucii de lână/ Papuc’ii făloși
Ciupagul este confecţionat din
pânză de casă ţesută din bumbac,
amestec de bumbac și fuior, mai rar
din pânză de sadă, pânză cu cinari
etc.
Ornamentele în broderia ciupagului nu se pot omite. Ciupagele pe care
le purtau persoanele tinere au avut
mai multe ornamente, fiind mai bogat
brodate. Broderia era executată pe fir,
în sistemul “cruciţelor”, deși a fost întrebuinţată și altă metodă de brodare
pe sistemul de druc. Aceasta, ultima,
este cunoscută sub denumirea de
“metoda sârbească” sau “metoda
nemţească”. Metodele au fost împru-

mutate dar nu și influenţa acestor popoare asupra portului. Portul și-a
menţinut orginalitatea, păstrând unele elemente pe parcursul deceniilor
apusene asupra acestui sat de pustă.
Ornamentele de pe ciupag aveau
mai târziu să cunoască și alte metode
cum sunt olama (mătase albă lucitoare) și șlinguitul. Ele apar în perioada interbelică și s-au păstrat și
după război. Aceste ultime metode
de broderie sunt foarte costisitoare
dar oricum au rămas aplicabile pe o
lungă durată sau mai bine zis, până
la propria dispariţie a portului. Unele exemplare se păstrează și în zilele
noastre. Sunt dovada unei munci
migăloase și a unei dârzenii în domeniul artei populare întruchipate
în mâinile harnice ale acestor femei.
Bluza reprezintă o piesă de port
mai nouă. Caracteristica de bază este
că aceste bluze sunt confecţionate
din material fabricat. Culorile mai
deschise sunt rezervate pentru femeile tinere, iar cele închise pentru
femile în vârstă. S-au purtat și negre
și le purtau femeile în doliu. Bluzele
din materialul subţire erau menite
pentru vară, iar cele din material mai
gros pentru iarnă.
(va urma)
Conf.univ.dr. Virginia
Popović

CĂLĂTORI ROMÂNI ÎN SERBIA

Teodor Filipescu din Glogoni
Parohia ortodoxă din Glogoni a fost
fondată în 1806, când a fost construită prima biserică. A doua clădire a
bisericii a fost ridicată în 1848, iar
cea actuală, cu Biserica Adormirea
Maicii Domnului, în 1911, pe locul
vechii clădiri. Catapeteasma acestei
biserici a fost pictată de celebrul pictor bănățean Jovan Popović.
Populația germană care trăia în Glogoni era de credință romano-catolică.
Sanctuarul lor - biserica Sfânta Ana și
cimitirul german, există și astăzi.
La începutul secolului al XIX-lea,
pe lângă școala germană (fondată în
1775 sau 1777), la Glogoni a existat
și o școală municipală sârbo-română, cu un singur departament. Elevii
germani sârbi și români au frecventat și școala germană. În anul școlar
1846/47. 69 de elevi români și sârbi
sunt înscriși la școala municipală.
Activitatea culturală organizată a românilor din Glogoni, a început cu
fondarea corului în 1909. Astăzi,
Glogoni este localitate cu populație
predominantă sârbă, iar numărul românilor este în continuă scădere.
Dar să revenim la scriitorul nostru
de călătorii. Teodor Filipescu s-a născut în 1870 în Glogoni, însă în călătoria timpurie a rămas orfan, deoarece
mama sa Eva Filipescu (născută Boariu) a murit în 1876, iar tatăl Sofronie,
fost funcționar vamal, a murit doi ani
mai târziu. Teodor Filipescu scrie cu
mândrie despre unchiul său Constantin, membru al guvernului Voivodinei
sărbe și a Banatului timișorean cu sediul la Timișoara. Deoarece nu avea
copii, Constantin a adoptat-o pe
Anuța, sora lui Teodor, care s-a mutat
astfel la Timișoara cu unchiul ei. După desființarea Voivodinei, Constan-

tin a fost numit asistent la Ministerul
de Interne din Budapesta, dar din cauza bolilor s-a retras curând, s-a mutat
la Zemun și s-a întors de la Zemun la
Timișoara, unde a murit în 1878. Sora
lui Teodor, Anuța s-a întors la Glogoni
după moartea unchiului ei și s-a căsătorit curând în vecina Ovcea, în familia Jivan. Nu avem date despre cei care
au avut grijă de Teodor după moartea
părinților săi. Știm că a urmat liceul
din Zemun și că a absolvit în 1889.
Alți membri ai familiei Filipescu - Ilia
(1888) și Constantin (1894) au absolvit și ei examenul de absolvire în
aceeași instituție de învățământ.

Descendenții rudelor lui Teodor trăiesc și astăzi în Zemun, iar Teodor
însuși menționează în jurnalul său de
călătorie „Călătoria mea spre
București și Constantinopol” că a
menținut legături cu ei. Pe de altă parte, moștenitorii familiei Filipescu din

Glogoni, au emigrat în Canada la începutul anilor ’60. În tradiția locului
său de naștere, numele lui Teodor Filipescu este complet necunoscut, lucru
pe care l-am putut vedea în timpul vizitei noastre în această localitate.
Dr Mircea Măran
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Cercetarea istoriei culturale este
unul dintre cele mai populare subiecte abordate de oameni din
știință și cultură din Banatul Sârbesc, pornind de la faptul că această
parte a spiritualității românești din
această zonă geografică a contribuit
semnificativ la formarea și păstrarea
identității naționale a comunității
românești în perioada Austro-Ungariei, la fel ca în timpul Regatului
Iugoslaviei și Iugoslaviei postbelice,
dar și în Republica Serbia.
Numeroase monografii, studii, articole și alte materiale studiate de
profesori universitari, doctori în
știință, dar și publiciști și chiar
țărani educați, au scos la lumină
date istorice extrem de interesante
și fără îndoială valoroase, care
completează imaginea începuturilor și a perioadelor glorioase ale
mișcării culturale, dar și a problemelor cu care se confruntă intelectuali, activiști culturali, publiciști și
alți participanți ai mișcării culturale a românilor din Banatul Sârbesc.
Pentru a nu
d i m i n u a
importanța
predecesorilor
lor în acest domeniu, vă reamintim
de
contribuția
profe s or u lu i
universitar Dr.
Radu
Flora
(1922-1989),
care, cu lucrările sale științifice
publicate, precum și activitatea sa în
calitate de președinte al Societății de
Limba Română din Voivodina
(SLR), a reușit să pună bazele istoriografiei culturale românești din
această zonă, începând o activitate
extinsă de cercetare și culegere. documente scrise și materiale orale
despre trecutul nostru cultural.
Așa cum a explicat istoricul Jon
Dejan în cartea sa: “Cercetarea
continuă”!, ceea ce înseamnă că
generațiile de azi a oamenilor de
știință și publiciști continuă, putem spune cu același râvnă, cu un
succes mai mare sau mai mic,
munca la culegerea de materiale
despre istoria culturală a românilor din Banatul Sârbesc, studierea
unor noi lucrări care tratează acest
subiect, în care este tratat trecutul
cultural al unei localități sau
instituție, precum și biografii ale
unor persoane faimoase și alte subiecte din acest domeniu.
Cu această ocazie, prezentăm
mai multe aspecte ale activității
culturale în Satu Nou, localitate care a jucat un rol extrem de important în procesul de creare și dezvoltare a mișcării naționale a românilor din această zonă, rol care s-a
menținut în mare măsură până în
zilele noastre.
Fondat în 1870, corul din Satu
Nou este unul dintre primele adunări culturale ale românilor din
Banatul Sârbesc, despre care a fost
deja scris, deși lipsesc date detaliate despre primii ani ai activității
acestui cor.
Localitatea a fost fondată în 1762
pe șoseaua Pancevo - Alibunar -

Vârșeț. În anii următori, un număr
semnificativ de familii române și
sârbe, s-au stabilit aici, iar acest caracter multietnic s-a menținut până
în zilele noastre. Localitatea Satu
Nou (fostul Neudorf) făcea parte
din frontiera militară a Banatului Regimentul 12 Germano-Banat cu
sediul în Pancevo, iar după câteva
decenii după diviziunea ierarhică, a
devenit sediul protopopiatului ortodox român din Pancevo (începând
cu 1894). Un rol special în toate aspectele
mișcării
naționale
românești din această regiune pe
care această localitate a avut-o, provine din faptul că aici a fost editată
prima revistă în limba română din
Banatul sârbesc ”Conversații pedagogice” în 1886, cu Petar Stojko ca
primul director, în timp ce redactorul a fost celebrul folclorist Jon Pop
Reteganul. În scurt timp, Petar Stojka a devenit directorul executiv al
Institutului de economie și credit
„Sentinel”, fondat în 1895.
Din datele statistice, putem observa că această localitate avea cei

mai mulți români din Banatul sârbesc - de exemplu, în 1869, la Satu
Nou, erau 5563 de români și 1461
de sârbi. În ultimele decenii, statisticile arată o scădere semnificativă
a numărului de etnici români,
prezenți de fapt, în întreaga zonă.
Astfel, în 2002, populația totală era
de 7345, din care 4837 erau sârbi și
2036 români.
La formarea și dezvoltarea corului din această localitate, precum
și a altor grupuri de muzică similare înființate în alte localități, în următoarele decenii, nu trebuie privite ca un fenomen special, specific
doar românilor din Banatul Sârbesc, ci trebuie privite într-un context mai larg, ca parte a corului care a cuprins întregul Banat istoric,
care făcea pe vremurile acelea, parte din Imperiul Austro-Ungar, și
care a început în secolul al XIX-lea
odată cu crearea unor grupuri de
coruri celebre în Lugoj și Chizătău,
până la coruri bisericești fondate
chiar și în cele mai mici localități
populate de români.
Corurile bisericești reprezintă
nucleul unor cunoscute societăți
culturale din această perioadă, denumită Societatea Culturală pentru
Lectură și Cântare și sunt principalii
promotori ai activității culturale în
rândul populației rurale românești,
cu un rol semnificativ în promovarea identității naționale și în situația
în care popoarele din partea maghiară a dublei Monarhii austro-ungare au fost reținute pentru a rezista
asimilării efectuate de regim.
(Va urma)
Dr. Mircea Măran

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Proiect sufinanțat de
Municipiul Panciova
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Петак, 4. септембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ЖИВОТ С КОРОНОМ

СВЕ ШТО ТРЕБА ДА ЗНАТЕ О ТОПЛОМЕРИМА
И ПОВИШЕНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ
Брзо препознавање могућих
симптома заразе короном важно је за спречавање даљег ширења вируса исто онолико колико и држање дистанце, ношење маски и редовно прање
и дезинфиковање руку. Зато је
мерење температуре пре уласка у зграду неке институције
или предузећа, у школу или на
преглед у болници последњих
месеци постало обавезно, а сва
је прилика да ће тако бити и
убудуће. Јер повишена телесна
температура може бити први
знак да смо „покупили вирус”.

њихова продаја забрањена. И
даље се, међутим, могу наћи
по кућама. Класичним топломером може се мерити телесна температура под пазухом
и ректално.
Да би показали тачну температуру, треба их држати пет
минута под пазухом или три
минута ректално. Предност им
је цена, јер су најјефтинији и
не захтевају напајање, а мана
им је што мерење траје дуже
него код дигиталних. Пре новог мерења треба их протрести
да би се стуб који показује температуру вратио на почетак.
Дигиталним топломерима се
такође телесна температура мери испод пазуха и ректално.
Предност им је брзина мерења
(поступак траје један минут) и
што резултат приказују бројком. Неки модели имају звучну сигнализацију која показује
када је температура измерена

Изнад 37,5
Ово треба знати: телесна температура изнад 37,5 °Ц сматра
се повишеном и она може бити знак заразе коронавирусом.
У том случају треба се повући
у самоизолацију и након тога
утврдити узрок повишене температуре. То може бити и цревна вироза, прехлада, сунчаница... Зато процену вероватноће
заразе коронавирусом треба да
обави ваш лекар. Имајте на уму
да су, поред повишене телесне
температуре, почетни и специфични симптоми ковида 19

кашаљ, недостатак ваздуха и
губитак чула мириса или укуса, или оба.
На тржишту, међутим, има
неколико врста топломера, а
не користе се сви на исти начин. Истини за вољу, често и
не показују исте вредности. У
тексту који следи провешћемо вас кроз свет ових инструмената и упутићемо вас како
да их правилно користите.
Који топломер одабрати, како правилно измерити температуру и када се јавити лекару
још увек може бити збуњујуће,
јер је на тржишту неколико

врста топломера, који неретко
показују различите вредности.
Маг. фарм. Тања Вручина Кларић саветује како правилно измерити температуру и на шта

треба пазити код одређених
топломера.

пола степена због интензивних
физичких активности, а код детета ако је претопло обучено
или је претходно плакало.
Када треба ићи код лекара?
Повишена телесна температура (мерена испод пазуха) износи од 37,5 до 38,5 °Ц, а висока телесна температура је изнад
38,5 °Ц. Ако се телесна температура мери ректално или у уху,
ове вредности су за пола степена више – повишена је од 38 до
39 °Ц, а висока изнад 39 °Ц.
Изабраном лекару или педијатру треба се јавити одмах:
• када поред повишене телесне температуре (изнад 37,5
°Ц) постоје и остали симптоми ковида 19: кашаљ, недостатак ваздуха, губитак укуса и/или
мириса;
• када је температура виша
од 40 °Ц;
• ако сте лошег општег стања уз високу температуру (изнад 38,5 °Ц);
• код повишене телесне температуре (од 37,5 до 38,5 °Ц)
која траје дуже од три дана;
• ако сте старија особа која има високу
температуру
(изнад 38,5
°Ц) и

Која је нормална телесна
температура?
Можемо да будемо без бриге
кад нам је телесна температура у распону од
36 до 37 °Ц, мерена испод пазуха. Температура иначе варира током дана.
Разлика између јутарње температуре и температуре измерене касно по подне обично износи 0,3 до 0,6 °Ц. Код здравог
одраслог човека телесна температура може се повећати за

лошег сте
општег стања.
Ако има те
само повишену телесну температуру (од 37,5 до 38,5 °Ц),
а доброг сте општег стања, нисте били у контакту са особама

зараженим коронавирусом нити са онима којима је изречена мера самоизолације, сачекајте до три дана пре него што
се јавите лекару. Када су деца
и бебе у питању, треба се јавити педијатру када је дете, уз
повишену температуру, лошег
општег стања.

На којим местима на телу
се мери температура?
Измерена температура разликује се од места до места мерења и од једне до друге врсте
топломера.
Телесна температура стандардно се мери дигиталним
или ана лог ним то пло ме ром
испод пазуха и ректално, и инфрацрвеним топломером у уху.
Бесконтактни топломери
масовно се користе у
ово доба пандемије, нај че шће
при но ше њ е м

на око два
центиметра
бли зу че ла, али
они служе само за оријентационо мерење – ако
укажу на повишену телесну температуру, мерење треба поновити стандардним топломером.
Који топломер одабрати?
Класични или аналогни топломери могу бити пуњени обојеним алкохолом или смесом
галијума и индијума. Раније су
били са живом, али је због токсичности живе (ако се разбију!)

термометра је подељен у две
зоне: нормалну и повишену,
или има скалу у степенима.
Овај уређај вам омогућава да
сазнате резултат за 10–15 секунди, али је непрецизан и резултати су приближни.

Дезинфекција је важна
Важно је имати на уму да и
класични и дигитални топломер треба након сваке примене опрати топлом водом и дезинфиковати алкохолом, а код

ОВА КО СЕ ТО РА ДИ
Орално: позиционирајте топломер у један од џепова
испод језика, лево или десно од корена језика. Сензор за мерење мора имати
добар контакт са ткивом.
Затворите уста и дишите
равномерно кроз нос како
бисте спречили утицај удахнутог и издахнутог ваздуха
на мерење.
Ректално: ово је најпоузданија метода мерења и
нарочито је погодна за мерење температуре код беба
и мале деце. Пажљиво унесите сензор за мерење од

два до три центиметра у
анални отвор.
Испод пазуха: уобичајен
начин, али да бисте добили
поузданије резултате мерења, препоручујемо мерење
температуре орално или
ректално. Минимално препоручено време мерења испод пазуха је од три до пет
минута, без обзира на звучни сигнал дигиталног термометра!
Напомена: после сваке
употребе термометар оперите
млаком водом и сапуницом
и дезинфикујте алкохолом.

и савитљив врх који олакшава практичну примену у ректалном подручју.
Поред ова два типа
медицинских термометара,
могу да се купе и ушни медицински термометри који раде на принципу бесконтактног
мерења, детектујући инфрацрвено зрачење које испушта бубна опна. Предности су им брзина мерења (процес траје неколико секунди) и практичност. Погодан је за одрасле,
али не и за малу децу, код које
даје непрецизне разултате.

ушног топломера треба користити једнократне заштитне
капице.

Основни недостатак дигиталних и ултразвучних термометара је то што им је потребно
напајање струјом, па дају погрешне резултате ако је батерија при крају. Осим тога, за
поузданост мерења треба изабра ти апа ра те ре но ми ра ног
произвођача, што значи и вишу цену.

шној јами. Рука се савије у
лакту и длан стави на супротно раме. Аналогни топломер
мери пет минута, а дигиталном треба до једног минута,
када звучним сигналом означава крај мерења.
2. Температура код деце мери се испод пазуха дигиталним или аналогним топломером, а у уху инфрацрвеним.
Изузетак су деца до четири недеље старости, којој се температура мери дигиталним топломером испод пазуха или
ректално.
3. Ректално се мери телесна
температуре деци до годину дана аналогним термометром око
три минута, а дигиталним до
оглашавања звучног сигнала.

Како се правилно мери
температура?
Важно је правилно поставити
топломер и водити рачуна о
временском интервалу потребном за постизање прецизног
мерења.
1. Мерење температуре под
пазухом врши се аналогним
или дигиталним термометром.
Доњи део термометра треба
држати на голој кожи у пазу-

МЕ РЕ ЊЕ НА ЧЕ ЛУ
Бесконтактни топломери,
које ових дана свуда виђамо, имају инфрацрвене зраке за детекцију температуре. Њима се мери температура на челу или слепоочници с просечне удаљености
од два центиметра, па нема
контакта с кожом, што је
предност, јер се не морају
дезинфиковати за свако
следеће мерење. Такође,
погодни су пошто резултат
показују већ за неколико секунди.
Код бесконтактних топломера важно је придржавати
се упутства произвођача о
тачном начину мерења. Најважнија за тачан резутат је
употреба с прописане удаљености, а при мерењу треба склонити косу са чела,
евентуално обрисати зној са
чела и пазити да се избегне

струјање ваздуха (из носа
или клима-уређаја). Између
два мерења треба направити паузу од три до пет секунди.
Ако се бесконтактни топломер носи из једне просторије у другу, могу се појавити одступања од тачног
резултата, па зато треба у
таквим случајевима пустити
да се 15 минута пре мерења
апарат „навикне” односно
да се адаптира на нове
услове.
Иначе, ови термометри су
се нашли на мети твораца
„теорија завере” који су
пласирали вест да се њиховом употребом при уласку у
продавнице
или
друге
објекте брише меморија у
мозгу људи!
Треба ли рећи да је реч о
епохалној бесмислици?

Непоуздане траке
На тржишту постоје и термометри направљени у облику
трака или папирних картица
који се стављају на чело или
језик. Састоје се од филма осетљивог на топлоту, начињеног
од кристала који мењају боју
под утицајем телесне темпера ту ре. Ин ди ка тор та квог
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Ко има право на ученичку
стипендију или кредит?
Министарство просвете, науке и
технолошког развоја расписало је
конкурсе за доделу ученичких стипендија и кредита, као и конкурс
за доделу стипендија изузетно надареним ђацима у школској 2020/21.
години.
Како се наводи на сајту Министарства, ученичке стипендије су намењене ученицима средњих школа
са одличним успехом (од 4,50 до
5,00). Пријаву за стипендију с потребном конкурсном документацијом предајете средњој школи у коју
сте уписани. Рок за пријављивање је
од 1. до 30. септембра.

С друге стране, право на стипендију за изузетно надарене ученике
има ученик почев од другог разреда средње школе који стално постиже одличан општи успех и који
освоји једно од прва три места на
међународним и републичким такмичењима која се налазе у календару такмичења ученика средњих
школа. Пријаве се подносе од 1. до
31. октобра.
Ученички кредити су намењени
ученицима средњих школа у трогодишњем трајању који се школују
за тзв. дефицитарна занимања и
поседују закључен уговор о будућем запослењу с привредном органи за ци јом. При ја ву за уче нич ки
кре дит с по треб ном кон курс ном
документацијом предајете средњој
школи у коју сте уписани, а рок
за при ја вљи ва ње је од 1. до 30.
септембра.
Текстови свих актуелних конкурса, обрасци пријаве, као и информације о неопходној документацији
могу се пронаћи на сајту Министарства просвете mpn.gov.rs, у оквиру
секције „Актуелно”.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Трагови му смрде
нечовештвом

Петак, 4. септембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

КОЛИКО НАС КОШТА БЕСПЛАТНО ШКОЛОВАЊЕ

СЕПТЕМБАРСКЕ ГЛАВОБОЉЕ ИЗЛЕЧИЛА
БИ САМО ФИНАНСИЈСКА ИНЈЕКЦИЈА
Ниједан почетак школске године није лак, али овај ће сигурно остати
упамћен као најхаотичнији. Коронавирус је слудео и ђаке и наставнике и
родитеље, па се сви осећају као мува
без главе покушавајући да балансирају између „Гуглове” и реалне учионице, РТС-а и наставе уживо, задатака писаних оловком и оних куцаних
на тастатури...
У целом том хаосу списак школског прибора и опреме који треба набавити проширен је „корона сетом”:
ваља обезбедити залихе маски, тоалет-папира, марамица, флашица с водом и средстава за дезинфекцију. Ко
тај трошак преживи, причаће.

братове, пошто се „променио програм”, како су нам објаснили. Дакле,
то је већ 16.000. Прибор смо купили
пре неколико дана у продавници где
смо пронашли акцију. Трудили смо
се да узмемо мало квалитетније ствари да би им дуже трајале. Износ на
рачуну је 3.540 динара. Узели смо 10

дина, па ће с њима изгурати ниже разреде. Међутим, ту списку није крај.
Овог пута смо морали да обезбедимо
и маске, марамице, сапуне, гел и алкохол, пошто школа то нема. Само
ова прва тура за обојицу је коштала
око 1.000 динара, а чим се то потроши, куповаћемо нове залихе. Ту треба

увијача, нотну свеску, по две кутије
фломастера и бојица, два блока, шестар, четири лепка у стику, два резача, четири гумице, маказице, два наливпера, шест графитних оловака различите тврдоће, једну малу и пет великих свезака – набраја наша саговорница Душица, која нам је доставила и рачун из књижаре.
Она каже да је то само прибор за
почетак, који ће тек бити допуњен кад
учитељице доставе листу потрепштина за ликовно и друге предмете. Треба
још докупити темпере, водене и воштане боје, комплете четкица, палету,
посуду за воду, пластелин, самолепљиви колаж папир и кесу за блок. За то
ће бити неопходно издвојити бар још
по 2.000 динара по детету. Чека их и
куповина опреме за физичко. Део обуће и одеће већ су набавили.
– Пет доњих делова тренерки платили смо на снижењу 5.000 динара,
два танка дуксића 1.200. Почетком
лета смо узели и патике на снижењу
по 4.000 динара. Срећом, купили смо
им квалитетније ранчеве ранијих го-

додати још 500 динара за посебне флашице за воду, које смо узели да не бисмо сваки дан куповали оне за једнократну употребу. Заврти ми се у глави
од рачунице, али најмање 40.000 динара породица с двоје деце треба да
издвоји за почетак школске године.
Како је с децом која су у вишим разредима, где су уџбеници још скупљи,
а предмета је много више, не смем ни
да замислим – закључује Душица.
У анкети коју смо спровели на друштвеним мрежама наши суграђани су
поделили слична искуства. На питање
где је најбољи однос цене и квалитета
школског прибора највише препорука
добила је популарна књижара у највећем панчевачком тржном центру, на
другом месту је књижара/штампарија
с дугогодишњом традицијом из центра града, а на трећем је добри стари –
стари бувљак. И ми смо обишли књижаре по граду и тражили артикле за
оне с најплићим, осредњим и најдубљим џепом, а у нашој табели можете
видети шта смо пронашли.
Д. Кожан

– Имам двоје деце, кренули су у други и четврти разред, и ових дана се
питам како ли изгледа школовање које се плаћа ако нас ово „бесплатно”
оволико кошта. Књиге смо узели у
априлу, коштале су око осам хиљада,
пута два, јер млађи не може да користи
Школски прибор – цене (дин.)
40 (мала, танке корице),
400 (мала, тврде корице),
Свеске
199 (велика, танке корице),
875 (велика, тврде корице)
Нотна
35, 65, 225 (са спиралом)
свеска
Вежбанка 25
Перница
168, 296, 366, 443, 2.089
Оловке
24, 62, 139, 330, 1.300
26, 40, 91, 447, 1.450
Резачи
(резач на батерије)
Гумице
27, 66, 101
Шестари
40, 82, 248, 1.026
Дрвене
86, 139, 249, 723, 1.199
Фломастер 115, 249, 418, 1.036
Ликовна култура
Пластелин 47, 118, 381
Лепак
18, 35, 70, 121, 196
Темпере
45, 299, 711
Вошт. боје 84, 179, 586, 748
Водене боје 49, 243, 424
Туш
59, 338

Табела: Ј. Катана

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ СТЕ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА КАФИЋА ДО 1 САТ?
Већину „покретних” живих бића лако ћете препознати по траговима које остављају за собом на тлу. Шапице наших најдражих љубимаца паса
и мачака најлакше је „прочитати”.
Није тешко уочити ни пут којим је
прошла нека птичица: три танка прста напред, један позади.
Јелена, срну и дивљу свињу откриће отисак двају рожнатих папака на чијим врховима они хитају ка
циљу. Зец има врло карактеристичан распоред трагова, јер скакуће,
па су стога два већа трага задњих
ногу паралелна, а два мања, она од
предњих ногу, један иза другог. Јеж
га зи це лим сто па лом, па су му

трагови издужени. Отисак стопе медведа препознајемо по величини: ту
су пет јаких прстију и цело стапало
с неколико јастучића. Слични, али
доста мањи су трагови јазавца. Мишеви, волухарице и остали ситни
глодари остављају једнако ситне трагове, а често се види и линија коју је
направио њихов репић.
А коме онда припадају ови трагови с фотографије, какви се сваког
дана, између осталог, могу видети и
у самом центру града? Нема сумње,
то су трагови класичног панчевачког идиота. Оправдано се сумња да
на територији града има више оваквих примерака.

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

У петак без струје цео Глогоњ
и више делова Панчева
Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на електричној мрежи, у петак, 4.
сеп тем бра, од 8.30 до
12.30, цео Гло гоњ не ће
имати струје.
За исти дан су планирана и искључења у Панчеву,
и то у три наврата. Најпре, од
8 до 10 сати, струје неће имати део Kарађорђеве улице од
Улице Уроша Предића ка
Матије Гупца, као и колонија у Kарађорђевој улици.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Од 9.30 до 10.30 без напајања
електричном енергијом остаће део Војвођанске улице од
Опленачке до Бачванске, а
од 11 до 12 сати део Бавани штан ског пу та са свим
просецима од „Селекције биља” до просека преко пута „Бедем
превоза”.
У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, радови бити отказани, као и да ће у
случају ранијег завршетка радова
напајање корисника бити укључено
пре планираног времена.
Информације о искључењима редовно се ажурирају на сајту „Електровојводине”. Квар на електродистрибутивној мрежи можете пријавити на телефон 319-220.

Вирус се преноси исто и пре и после поноћи

Б. ТАНАСИЈЕВИЋ

С. РАЗДОЉАЦ

Ситуација у целој земљи с коронавирусом све је боља. Због тога је Градски штаб за ванредне ситуације града
Панчева у петак, 28. августа, одлучио
да од тог дана продужи до 23 сата
радно време угоститељских објеката
на територији града Панчева (ресторани, кафићи, барови, ноћни барови,
дискотеке и др.) који немају башту.
Када је реч о објектима с баштом, одлучено је да они неће пружати угоститељске услуге у затвореном делу
објекта од 23 сата, док отворени део
може да ради до 1 сат после поноћи.
Проверили смо шта наши суграђани
мисле о тој одлуци.
БОБАН ТАНАСИЈЕВИЋ,
музички уредник у КЦП-у:
– Ако епидемиолошки услови то
дозвољавају, ја сам за продужење рада угоститељских објеката, наравно.
Али ситуација се мења буквално из
недеље у недељу и ствар је у томе да
ћемо тек видети да ли ће доћи до тог
трећег таласа. Деца крећу у школу,
људи се враћају с годишњих одмора... Све је јако неизвесно, довољна је
једна искра да покрене читаву лавину. Када би се у великим центрима
попут Београда, Новог Сада или Ниша

М. ЛУДОШКИ

Б. ТЕРЗИЋ

десио колапс и изнова повећао број
заражених, чак и када се у Панчеву
не би десила та врста проблема, наш
град би ипак ту био колатерална штета. И ми бисмо тада, имали већи број
заражених или не, морали да прихватимо нове мере Кризног штаба.
СВЕТЛАНА РАЗДОЉАЦ,
графички дизајнер:
– Слажем се са одлуком Градског
штаба. Не смета ми бука из клубова.
Не мислим ни да ће се вирус ширити
више током та два додатна сата. Овако испада да се до 23 сата ковид не
преноси, а да се после тог времена
шири... Небулоза.
МИЛАНА ЛУДОШКИ, војно лице:
– Надам се да ће сви кафићи и клубови подједнако добити дозволу да
раде до 1 сат после поноћи. Треба се
борити да сви имају иста права. Ако
само један ради дуже, онда треба и
другим клубовима да буде дозвољено
исто тако.
БИСЕРКА ТЕРЗИЋ,
економски техничар:
– Нисам за то. Разлог је галама,
са свим је до вољ но да ра де до 23

М. МАРКОВИЋ

Д. СИВЧЕВ

сата или до поноћи. Многи и не поштују ограничено радно време које
им је наложено. Сигурно да ће и
ноћни живот довести до ширења ковида. Млади су необуздани и нису
одговорни.
МИЛЕ МАРКОВИЋ, пензионер:
– Не знам шта је најбоље. Нисам
лекар, па не могу да проценим. Не
седим по кафићима, нити живим у
близини клубова. Постоји могућност
да ће вирус више да се преноси, не
знам... Мислим да је сасвим довољно
да раде до 11 сати увече. Ако се ствара бука, наравно да ће сметати.
ДЕЈАН СИВЧЕВ, адвокат:
– Не, сматрам да је довољно да кафићи буду отворени до поноћи, осим
викендом, тада могу до 1 сат. Која је
разлика да ли раде до 11 или до 12
сати увече ако узмемо у обзир ситуацију с ковидом? Мислим да се заиста
показало да и уз затварање клубова и
даље постоји проблем ширења заразе. Разлика која се постиже скраћеним радом барова није значајна. А
бука ми не смета јер не живим поред
кафића.
Јелена Катана
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ОГРОМНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ПАЉЕЊА БИЉНИХ ОСТАТАКА НА ОБРАДИВИМ ПОВРШИНАМА

ВАТРА – ЗЛОЧИН ПРЕМА НАШИМ ЊИВАМА
Пожари несагледиво
убијају плодност
земљишта
У току кампања
„Не пали стрњику”
Три министарства Владе Србије (заштите животне средине,
пољопривреде и унутрашњих
послова) широм наше земље
су, уз подршку Глобалног фонда за животну средину и Програма Уједињених нација за
развој, започела кампању апелом да се не пали стрњика.
И упркос безбедносним ризицима и многоструко штетним последицама, овај недозвољен начин уклањања жетвених остатака и даље се примењује на нашим њивама.
Према наводима са сајта Министарства заштите животне
средине, таква лоша пракса током прошле године довела је
до двадесетак хиљада пожара
на отвореном простору, када је
углавном горело ниско растиње, а пострадали су и воћњаци, шуме, ливаде, житарице и
виногради, док су ватрене стихије неповратно прогутале четрнаест људских живота.

Савремена механизација
све лако решава
А колико озбиљне штете обрадивом земљишту доноси та,
људском руком намерно изазвана ватра, говори др Владан
Угреновић, виши научни сарадник са Института за земљиште,
који наводи да се услед спаљивања стрњике након бербе усева уништавају биљни остаци,
чијим се присуством у земљишту одржава његова плодност,
а из којег се претходно приносом гајених биљака износи много органских материја.
– Уносе се само минерална
ђубрива, која су веома скупа, а
и нису довољна. И, како немамо довољно стајњака, располагање биљним остацима је у таквим условима једини начин
да се сачува плодност земљишта природним путем. Паљењем органских материја, попут остатака пшенице, кукуруза, со је или сун цо кре та,

драстично опада садржај хумуса, а рецимо теже се бранимо од еолске ерозије земљишта, изазване ветром. Она је
веома присутна у јужом Банату и с површине земљишта носи оне најфиније честице, које
чине његову плодност – истиче прекаљени стручњак.
Угреновић додаје да се спаљивањем биљних остатака уништава и храна за микроорга-

су и тарупи, који додуше захтевају потрошњу неколико литара по хектару. Али све то је
немерљиво мали трошак наспрам штете коју доноси спаљивање њива – наглашава Угреновић.

Пабирчење главни разлог
за паљење
С тим се слаже и један од најуспе шни јих по љо при вред них

Букти због појединаца и земљу мори
низме, који су веома важни за
разлагање органске материје и
формирање хумуса, а исто важи, примера ради, и за глисте
као индикаторе плодности, које су готово у потпуности ишчезле. Без свега тога земљиште
је мртво и неплодно.
– Поред спаљивања, проблем
је и уклањање биљних остатака с њива, рецимо, за потребе
балирања сламе или прављења
биомасе, која касније служи за
огрев. Ако се тако нешто и ради, то мора да буде плански,
односно да се с те парцеле биљни остаци не скидају сваке године, већ у некој оптималној
ротацији. С друге стране, изговор оних који их спаљују – да
то наводно раде због лакше обраде – не стоји, јер су таква земљишта све мање биогена, па
их је с временом све теже обрадити, а лошије трпе и сушу,
јер мање задржавају влагу. Данас има сасвим довољно механизације којом је стрњику лако савладати, попут комбајна
са сечкама, које потпуно уситне биљне остатке да се они унесу у земљиште несметано. Ту

произвођача, Немања Петровић из Старчева, који је и један од гласнијих заговорника
против оваквог уништавања земљишта.
– Истина ја да су сељаци некада то много масовније радили, како би олакшали обраду
њива, јер нису имали адекватна средства за то. Међутим, сада је све другачије и не верујем
да, у време када на располагању имамо савремену механизацију која те биљне остатке може адекватно да уситни и распореди по површини, има колега спремних да тако нешто
раде на својим њивама и да
практично иду против самих
себе. Насупрот томе, према мојим сазнањима, готово искључиви кривци су они који пабирче преосталу летину након бербе, како би лакше пронашли
оно што је претекло. Трагедија
је још већа због тога што, кад
они то запале, ватра се пренесе
и на друге парцеле, па такве
стихије не може нико да контролише – каже Петровић.
Он ис ти че да је све у куп на
штета толика да нема довољно

строге казне која би то санкционисала.
– Када је код мене лично
реч, све њиве ми буду попаљене, а слично је и код многих
других колега. Често, баш због
тога, како бих предупредио нежељене последице, намерно обрађујем земљу раније него уобичајено, што ми је додатни и
беспотребан трошак. И, као што
рекох, ватра се лако преноси,
па је у нашем атару изгорело
99 одсто површина. Нема сумње, то је злочин не само према
нама пољопривредницима већ
према свима, па и нашим поколењима. Иако постоји прича
да је паљење стрњике кажњиво
дело, ништа се на терену не
предузима. Све је то само на
папиру, а ни пољочувари немају велика овлашћења, па док
дође до полиције и суда, ништа
од тога. С друге стране, и само
питање откуд кукуруз некоме
ко нема ни парче своје земље,
било би довољан доказ да се
ствари покрену с мртве тачке –
наглашава овај произвођач.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Радници ЈКП-a „Комбрест” завршили су бетонирање двеју стаза
на гробљу, а планирају да ускоро ураде још једну. Направљене су и банкине на атарским
путевима, који су накнадно
пређени ваљком. Мобилна експозитура банке „Поштанска
штедионица” биће доступна
грађанима у петак, 4. септембра, најпре на пијаци, а потом у центру, на паркингу испред Месне заједнице.
Банатско Ново Село: Радници комуналног предузећа завршили су кошење центра села пред нову школску годину. Новa сезонa рада фолклорних ансамбала почела је
у понедељак, 31. августа.
Долово: Удружење жена „Доловке” у суботу, 5. септембра,
одржаће двадесет прву „Штрудлијаду”, али због тренутне
ситуације у вези с коронавирусом обележиће је само у
најужем кругу на платоу Дома културе тако што ће поставити само један штанд.

Паљењем органских
материја драстично
опада садржај
хумуса, а теже се
бранимо и од еолске
ерозије земљишта.
Др Владан Угреновић

Глогоњ: Почео је да пристиже материјал за асфалтирање улица Млинске, Првог маја и дела ЈНА. На иницијативу Месне заједнице, Славиша Стефановић је поправио
пумпу на Скели. Домаћи фудбалери су стартовали у првенству победом од 6 : 2 над
„Победом” из Самоша.

А казне за виновнике пожара су веома високе, па је најстроже забрањено спаљивање
биљних остатака, као и смећа
на отвореном простору. За непоштовање тих одредаба Закона о спречавању пожара виновницима следују прекршајна одговорност и новчане казне од
300.000 до 1.000.000 динара за
прав на ли ца; од 10.000 до
50.000 динара за одговорна лица у прав ним ли ци ма; од
150.000 до 500.000 динара за
предузетнике и 10.000 динара
за физичка лица.
Још само да починиоци могу да буду и озбиљно гоњени...

Иваново: Због неодговорних
људи, ниче нова депонија, десно од пута од Пролетерске
улице ка насипу и Дунаву.
„Стрела” је у првенственој
утакмици победила „Партизан” из Уљме са 2 : 1.
Јабука: Мобилна експозитура
банке „Поштанска штедионица” биће доступна грађанима
у недељу, 6. септембра. Месна
заједница указује на проблем
с депонијом, јер несавесни грађани и даље одлажу комунални отпад како не треба, а још
већа мука је то што и пиромани пале смеће, па се апелује

да то не чине, као и да они који виде починиоце пријаве
ЈКП-у „Вод-ком”, у МЗ или
комуналној полицији. Саобраћајна несрећа догодила се у
понедељак, 31. августа, када је
возач је изгубио контролу над

возилом и прошао кроз аутобуско стајалиште, али на сву
срећу нема настрадалих.
Качарево: Сезона купања на
СРЦ-у „Језеро” окончана је 1.
септембра, када су искључене пумпе, а спасилачка служба престала је да ради. На
истом месту у суботу, 29. августа, Удружење жена „Етно-кутак” одржало је другу
радионицу веза. Пекара „Динамо” већ шест месеци свакодневно донира хлеб социјално угроженим мештанима.
Омољица: Месна заједница
Омољица и ове године учествовала је у традиционалном пријему ђака првака у
школу и поделила им пригод не по кло не за по че так
школовања.
Старчево: ЈКП „Старчевац”
ради на санацији клупа у центру. Мештани насеља Шумице траже да се прекине ружење зграда, па ће Месна заједница ургентно контактирати
с полицијском управом, а комунално предузеће ће затражити накнаду штете за оштећену имовину на пијаци. Радно време музеја је уторком и
четвртком од 18.30 до 20, средом од 13 до 15 сати, a суботом и недељом од 19 до 20.30,
док је за посете у радно време (8–15) потребно позвати
на број телефона 631-144.
Сваког уторка и петка од 18
сати могућ је упис нових чланова у КУД „Неолит”.

У СУБОТУ, У ОРГАНИЗАЦИЈИ „ДОЛОВКИ”

РАДИОНИЦА КАЧАРЕВАЧКОГ „ЕТНО-КУТКА”

„Штрудлијада” упркос свему

Поново вез на језеру

Удружење жена „Доловке” у
суботу, 5. септембра, одржаће
двадесет прву „Штрудлијаду”,
али због тренутне ситуације у
вези с коронавирусом обележиће је само у најужем кругу
на платоу Дома културе тако
што ће поставити само један
штанд.
Према речима председнице до ло вач ке ор га ни за ци је
Драгане Марић, позвано је само Удружење винара „Свети
Трифун”, а биће организован
и одлазак код корисника Дома старих „Ристић” у Долову,
којима ће „Доловке” однети
штрудле.

Овог пута без такмичења и гостију
(снимак од прошле године)
– Наше удружење се дуги низ
година на свој начин труди да

чува старе обичаје и традицију, што израдом ручних радова,

попут веза и везених „домаћица”, што афирмацијом старог банатског колача – штрудле, од ко је смо на пра ви ле
бренд и манифестацију која
траје већ више од две деценије. Ове године нам је и јубилеј
– 25 година удружења и 10 година откако смо регистроване, а иза нас је много рада и
признања. Ову ситуацију искористићемо за мали предах
и да размислимо шта и како
даље. Промена ће сигурно бити, надамо се набоље, и већ
имамо неке идеје које ћемо
по ку ша ти да ре а ли зу је мо –
каже Драгана Марић.

НОВО ИЗДАЊЕ „СТАРЧЕВАЧКИХ НОВИНА”

За сваког по нешто, а за заслужне – признање
Августовски, или 319. број старчевачког гласила отвара фотографија „веселе машине”, то
јест сцене печења шљивовице
у домаћинству Петровића.
Наредне стране доносе извештаје са старчевачких атара
и са обележавања славе Огњене Марије, у оквиру које је од
ове године установљено признање „Заслужни Старчевац”,
а припало је истакнутим ученицима и студентима. Следе
текстови о завршетку радова
на гасификацији и значају музеја за мале средине. Гост

интервјуа Радомир Видојевић,
директор „Пантранспорта”, најављује нове еколошке аутобусе за превоз путника; познати
Старчевац Радован Перовић се
у рубрици „Кафенисање у ’Ђерму’” представио и као домаћин
и као боем, док је „лице с насловнице” Драган Станојевић,
пасионирани голубар од детињства. Директор школе Саша Тасић говори о повратку у ђачке
клупе, чиме се баве и саговорници у анкети, а рубрика
„Старчевачким шором” бави се
развојем такозваног Горњег

краја, док је о свом летовању у
Албанији нашироко писао Дејан Рељић.
Нису изостале ни сталне рубрике о школи, извиђаштву и
спорту, као ни „Уопштинавање”, „Цртице из прошлости”,
„Старчевачке
бразде”,
„Култиватор”, у којем су
представљени некадашњи добошари и тинејџер Данило
Радосављевић
И на крају треба истаћи дирљиви споменар којим је одељење IV2 захвалило на свему
својој учитељици Дорики.

И старо и младо чува традицију
Једно од најагилнијих удружења у последње време на територији Панчева јесте качаревачки „Етно-кутак”. Чланице те организације су недавно, уз помоћ Дома културе,
приредиле радионицу веза у
предивном амбијенту тамошњег Спортско-рекреативног
центра „Језеро”.
Испоставило се да је то имало изванредан одјек, па вредне Качаревке нису дангубиле
и већ су у суботу, 29. августа,
на поменутом месту, приредиле и друго окупљање на
исту тему.
И овог пута, као и претходног, према речима прве међу
једнакима у „Етно-кутку” Зоре Чубрић, било је много младих, што и јесте примарни
циљ ове замисли.

– Драго нам је што су млади заинтересовани за традиционалне занате као што је
вез. Неке од полазница су изразиле жељу и да нам се прикључе, што и јесте суштина
постојања овакве организације – наводи Зора Чубрић.
Тог сунчаног августовског
поподнева радионици су, поред чланица овог удружења и
младих из села, присуствовале и гошће из околних места,
попут „Панонки”, „Панчевки”
и „Златне јабуке”. У плану је
наставак ових активности.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ

СНИМАЊЕ ФИЛМА О ТОМИ ЗДРАВКОВИЋУ У НАШЕМ ГРАДУ

Промоција зборника
„Смехом против короне”
У Народном музеју Панчево
у суботу, 5. септембра, у 19
сати, биће одржана промоција књиге Сенке Павловић под
називом „Смехом против короне”. О књизи ће
говорити Александра
Филиповић, књижевни ца, Алек сан дар
Чотрић, књижевник
и рецензент књиге,
и Сенка Павловић,
ауторка зборника.
„Овај зборник минуциозно је састављен, с циљем да забави, засмеје, али и
опомене, замисли и поучи.
Ауторка је направила својеврстан приручник за духовно
и духовито лечење у време
пандемије вируса корона, који садржи афоризме, епиграм,
вицеве, шале, досетке, коментаре, анегдоте и друге кратке
хумористичке форме на тему вируса корона и пратећих
појава, изабране по критеријуму уметничке вредности,
мисаоности, поучности, луцидности и оригиналности.

МОЈ

Чита се брзо и лако, али подстиче да му се читалац често
враћа и дуго о њему размишља. Показује нам и како се
целокупно човечанство суочило са истоветним
изазовима и како су
друштва и појединци реаговали веома
слично, што се огледа и у њиховом хумо ру, ви ше за јед ничком и универзалном него специфичном и националном.
„Ово дело ће нам помоћи
да запамтимо најуспелије шале и да време пандемије опису је мо и ви це ви ма. Књи га
’Смехом против короне’ биће
наш стални подсетник да будемо обазривији и опрезнији
према планети, другим људима и себи, како нам се болест
не би вратила. И само из ове
књиге моћи ћете да сазнате
како је вирус смеха победио
најсмешнији вирус”, написао
је у рецензији књиге Александар Чотрић.

избор

Петак, 4. септембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ВЕЛИКИ БОЕМ ПОНОВО У ПАНЧЕВУ
Продукција која ствара филм
(и серију) о животу легендарног Томе Здравковића, почев
од напуштања родног лесковачког села Печењевце, па до самог његовог одласка са овог света, протеклих дана боравила је
у нашем крају и наишла на неподељене симпатије Панчеваца.
Дружина врсних професионалаца под вођством Драгана
Бјелогрлића најпре је као погодну локацију одабрала Долово и тамо провела три дана,
да би минуле среде (26. августа) од поднева па до раних јутарњих сати нашим суграђанима пружила јединствену прилику да уживају у надахнућима прегалаца седме уметности.
И не само да уживају већ да
и директно, као статисти, учествују у стварању овог, несумњиво епохалног дела.
Поред „Краља Александра” и
„Кљуна”, Панчево је место још
једног великог пројекта, ако не
и највећег у последње време,
сасвим сигурно најатрактивнијег, будући да је више десетина
Панчеваца (претходно и Доло-

Чувена Силвана (глуми је Тамара Драгићевић) у нашем „старом језгру”
Толико му је филм ушао у
крв да је чак и своје две ћерке
„заразио” снимањима. Једна од
њих, Марија (19), већ неколико пута је учествовала на пројектима у Београду и двапут у
Панчеву.

МОЈ

Хиљаду чудесних
сунаца
Маја Јарић,
писац
ФИЛМ: Као вечити заљубљеник у филмску продукцију,
режију, сценографију, нађох
се у прилично незгодној ситуацији – шта препоручити
читаоцима „Панчевца”? Последње што сам одгледала, а
није ми први пут, јесте домаћи филм „Чарлстон за Огњенку”, у режији Уроша Стојановића. Како напоменух, није
ми први пут да га гледам, али
се добрим причама увек радо
враћам, стога га често споменем кроз разговоре као најбољи српски блокбастер. „Чарлстон за Огњенку” је изузетан
приказ српског менталитета
искарикиран невероватном
особином народа да се са сопственом муком носи хумором.
Огњенка и Мала Богиња су
сестре на прагу удаје којима
се прети судбином баба-девојака јер мушкараца у њиховом селу нема. Када једино
мушко настрада због немара
Мале Богиње, оне бивају прогнане из Покрпа, и тада почиње потрага за љубављу и реализацијом скромних замисли.
МУЗИКА: За најраније детињство ме везује Стингов албум
„Ten Summoner’s Tales” и песма „Shape of My Heart”, због
чега сам заволела Гордонов
глас, а потом и групу у којој је
некада свирао. Двадесет година касније и након милион
преслушаних песама различитих извођача јавно признајем
да је Стинг остао незаменљив
по питању музике. Текстови
које пише, музика коју изводи, начин на који преноси емоцију, за степен су изнад сваког
другог музичког уметника и
верујем да ће тако остати и у
будућности. Док преслушавам
„Fields of Gold”, осећам носталгију за временима којих се и
не сећам, и враћам делић тренутка у којем је стварао песму
у садашњост, што јој даје трајност и нешто што најбоље могу описати речју – вечност.

Страну припремила

Мирјана
Марић

Овдашњи статисти у сцени из седамдесетих...

КЊИГА: Како се и сама бавим писањем, читам све што
ми падне под руку. Тренутно
је то „Кери” Стивена Кинга,
јер ми хорор романи нису
страни. Међутим, тврдим да
се доживљај књиге Халеда Хосеинија, моје вечите инспирације и емотивне дистракције, мора ширити као пожар, па је бирам као предлог
за библиофиле.
„Хиљаду чудесних сунаца”
је сурово реални роман без
икаквих украса и лажи који
акценат ставља на породицу,
породичне и међуљудске односе. Халед је спојио у заједницу две девојчице, касније
жене, Маријам и Лејлу, на непојмљив начин, сплетом околности на које су утицај имале
политика, култура, вера. Људски ум није у стању да схвати
креативност божју када је у
питању живот, а Халед ју је
веродостојно пренео на неколико стотина страна, језиву и
истиниту толико да изазива
горчину. Године о којима Халид пише, време збивања живота Маријам, Лејле и Рашида, јесу године када су муџахедини протерали Совјете из
Авганистана и када је доба међусобног ратовања између муџахедина имало утицај на сваки сегмент живота земље. Жене, иначе потлачене и у вечитој сенци мушкараца, долазе
у још неповољнији положај,
када директна тортура над њима постане јавно и опште добро. Не постоје речи којима
би се дојам књиге пренео, али
сматрам да својом топлом препоруком могу да пренесем Халедову магију ближе читаоцу.

ваца) дало свој допринос снимању филма и серије о великану народне музике – незаборавном боему Томи Здравковићу.
А само 26. августа у граду је
снимано на више места – сцена
на пијаци, у којој Силвана (Арменулић) предлаже млађаном
Томи да му помогне око музичке каријере и препоручи га
Радио Београду, урађена је, попут многих остварења, у старом
језгру Улице Николе Ђурковића; у Културном центру је, за
потребе филма, одржана представа „Краљ Иби”, а камере су
„посетиле” и кућу Ћурчинових...

– Када је реч о „Томи”, нашла сам се у улози грађанке
ко ја ше та по крај глав них
ликова. Пре тога, као и сви
статисти, прошла сам неопходне припреме, и то најпре код

по некадашњој моди. Сања Новаков (19) додаје да је усхићена премда је направила тек неколико корака са својим филмским партнером; нешто старија Ружица такође је први пут
учествовала у оваквом пројекту, а о Томи зна да је стално туговао за неким женама. Средњошколац Алекса Ушљебрка
(17) за снимања је дознао преко „Вајбер” групе „Статисти
Панчево” и наводи да није било, као што је очекивао, превише брзо и стресно, већ прилично опуштено, а само по себи
враћање у шездесете године довољно му је занимљиво.
И Би ља ни Ла зић је ово
филмски првенац; пријавила
се због приче о Томи и, делимично, из радозналости. Оглас
за кастинг видела је управо у
„Панчевцу”...
– Због ковида ми се појавио
вишак времена, па сам одлучила да се придружим екипи
Драгана Бјелогрлића, чији су
пројекти све квалитетнији. Посредством учешћа у снимању
филма добила сам прилику да
упловим у седамдесете, које су,

Бројни суграђани као
статисти
Међу многобројним филмаџијама нашао се и суграђанин
Игор Кривокућа, вођа статиста, који упоредо учествује и у
два наведена пројекта.
– Будући да познајем много
људи, што као фолклораш, што
као учесник у организацији панчевачког карневала, звали су
ме из продукције као неког ко
би могао да им прикупи довољан број статиста. Што се тиче
филма о Томи, рекао сам да ћу
да радим џабе, јер га изузетно
поштујем, пре свега због песама, али и зато што је код нас
наступао и снимао, као на пример култне сцене из „Балкан
експреса” – каже Кривокућа.

Припреме за снимања
куће, а потом су нас мало „поправљали”, јер је велика гужва
у шминкерници. На самом сету нисмо имали претежак задатак, па иако дневница није
импозантна, и убудуће ћу да
прихватам сличне понуде зарад стицања лепих искустава –
истиче млада Панчевка.
Нина Бундало (18) каже да
јој је било релативно напорно
то што је цео дан провела на
сету, али је, с друге стране, имала прилику да носи гардеробу

како сви препричавају, једно
од најлепших доба на овим
просторима, као и да носим
гардеробу по тадашњој моди.
Продукција нам је предложила да се и сами припремимо,

се често понављају, јер се снимају и филм и серија, и то из
више углова, али мени је све
ово ново и лепо, па и то прија.
Што се самог Томе тиче, у мом
окружењу не постоји особа која не познаје његов уметнички
печат и не зна бар неколико
песама. Иако су све изузетне,
издвајам једну – „Све је у животу пролазно, мој друже”, која ме асоцира и на лепо и на
лоше, али ме увек позитивно
стимулише – наводи Биљана.

А у Долову Томина свадба...
На сету је и Доловац Никола
Радоњин, који је већ три године у филмским водама као статиста, а кренуо је од аудиције
за „Немањиће”, што му је као
историчару и љубитељу српске
историје био велики изазов.
– Потом сам улазио у разне
пројекте, а сада, иако и даље
статирам, постао сам нека врста споне између продукције и
других колега. Што се њих тиче, има оних попут мене који се
често појављују, пре свега пензионера и студената, док већина заигра само у једном филму.
Када је реч о дневницама, код
домаћих пројеката су око 1.500
динара, а код страних могу да
буду и до 2.500 – наводи Никола.
Он истиче да су у Београду
оваква снимања свакодневица,
али у мањим срединама, попут његовог Долова, то је прави догађај.
– Ето, пре неки дан је најпре
снимано у филмској кући, то
јест ми је тако зовемо. Тамо је
конкретно рађена сцена свадбе
– у филму се Тома женио у банатској богатој кући у Зрењанину. Било је неких снимања у
кревету, као када се он буди
покрај неке девојке, која је, узгред, била статисткиња. Другог
дана је по сценарију уприличена нека журка код Томиног таста, којег глуми Борис Комненић. Поред њега, ту су били и
легендарна Горица Поповић и,
наравно, Милан Марић, звезда

НИ ШТА БЕЗ ОМО ЉИЧ КИХ ОЛД ТАЈ МЕ РА
Ни снимање филма „Тома”
није протекло без Омољчанина Душка Ђукановића и
олдтајмера из његовог парка који броји стотинак старих возила.
– И на овом пројекту сам
координатор снимајућих возила, а засад је ангажовано
десетак мојих возила. Рецимо, овде сам издао „фићу”,
који је од 1955. до 1968. године склапан у крагујевачкој
„Застави”. Овај аутомобил је

познат по „контравратима”
названим „суицид дор”, јер
је путник могао лако да искочи. Поред осталог, Ваљеву сам се представио
„фијатом 1500 ТФ” из 1959.
године, који је „глумио” комби Силваниног оркестра, а у
Зрењанину смо били у 1970.
години, када су претежно
вожени „тристаћи”, док је
цивилни џип „вилис” послужио за потребе ондашње
милиције – набраја Душко.

Филмски деби за многе Панчевке
па да, примера ради, ми жене
увијемо косу виклерима, јер се
тада носила тапирана фризура, и да тако преспавамо. Иначе, сви на сету беспрекорно знају свој посао, а притом су веома љубазни и спремни да нам
сваког трена све објасне. Сцене

у успону, који игра великог
боема – истиче овај Доловац.
Све ово је још један доказ да
је Панчево (и околина) филмско место. Или би због богате
заоставштине обавезно морало да то буде...
Ј. Филиповић

Петак, 4. септембар 2020.
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”
Ђуре Јакшића 3
Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26
РАСПОРЕД РАДА ЛЕКАРА И ВРСТЕ ПРЕГЛЕДА
Сви прегледи у Специјалној болници „Свети Василије
Острошки” заказују се путем телефона 064/100-79-26 од 14
до 20 сати и обављају се у истом периоду, с тим што сваки
од лекара ради само одређеним данима.
Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и
др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште
офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дијабетичара
г
имо
ласерске
интервенције на очном дну код дијабетичара.

Додатне информације могу се добити и путем мејла
sobvasilijeostroski@gmail.com.

Проф. др Петар Алексић
Ради УТОРКОМ и обавља следеће прегледе:
• општи преглед офталмолога,
• офталмолошки ултразвучни преглед,
• преоперативни преглед за катаракту,
• контролни постоперативни преглед,
• видно поље,
• преглед глаукома,
• преглед промена на капку,
• ласерске интервенције:
– YAG ласер капсулотомија,

– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација.

Др Биљана Рашчанин Драганић
Ради СРЕДОМ и обавља следеће прегледе:
• општи преглед офталмолога,
• офталмолошки ултразвучни преглед,
• ласерске интервенције:
– YAG ласер капсулотомија,
– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација),
• преглед + ОЦТ,
• ОЦТ – оптичка кохерентна томографија,
• преоперативни преглед за катаракту,
• контролни постоперативни преглед,

• видно поље.

Др Владимир Драганић
Ради ЧЕТВРТКОМ и ПЕТКОМ и обавља следеће прегледе:
• преоперативни преглед за катаракту,
• контролни постоперативни преглед,
• офталмолошки ултразвучни преглед,
• IOL мастер,
• преглед промена на капку.
* Доктор Владимир Драганић обавља и операције
катаракте.

Др Зоран Катнић
Ради ПОНЕДЕЉКОМ по подне и СУБОТОМ
пре подне и обавља следеће прегледе:
• диоптријски преглед (одређивање видне оштрине са корекцијом, преглед на рефрактометру и прописивање одговарајуће
диоптрије);
• офталмолошки преглед деце и одраслих
(одређивање видне оштрине са корекцијом,
преглед на рефрактометру, мерење очног
притиска, преглед предњег сегмента ока и
задњег сегмента ока са ширењем зеница);
• страболошки преглед код деце (одређивање видне оштрине са корекцијом, преглед
предњег сегмента ока, преглед на рефрактометру без и у циклоплегији, страболошки
преглед и преглед задњег сегмента ока на
широку зеницу);
• преглед предњег сегмента ока;

• преглед промена на капку;
• систематски преглед деце до 13 година
(одређивање видне оштрине без корекције,
страболошки преглед, колорни вид – препознавање боја);
• тестови за суво око (одређивање количине лучења суза);
• мерење очног притиска.

Уградња интраокуларних сочива
решава многе проблеме
Офталмолози истичу да у њихове ординације последњих година све чешће долазе пацијенти свих старосних доба са
жељом да трајно поправе свој вид, а
самим тим и квалитет свог живота. Баш
такво – трајно – решење пружа им
уградња интраокуларних сочива, која је
могућа и у Специјалној болници „Свети
Василије Острошки”. То значи да старачка катаракта није једина болест која
се решава помоћу ових сочива.
На основу искустава офталмолога, показало се да се млади људи за уградњу
интраокуларних сочива одлучују онда
када због врсте диоптрије коју имају не
могу више да задовоље своје животне
активности носећи наочаре или контактна сочива. Неки то чине из естетских
разлога, а од неких то захтева професија или пак здравствено стање.
Ин тра о ку лар на
сочива препоручују се и људима
средњих година
којима је вид на
даљину и/или близину ослабио. Уколико спадате у ову
групу и непрактично вам је да баратате с више пари
наочара или не можете да се навикнете
на мултифокалне наочаре, можда је време да размислите о уградњи сочива. Ова
интервенција се препоручује и особама
које имају високе вредности плус или
минус диоптрије чијом корекцијом, помоћу наочара или контактних сочива,
нису задовољне.
Ипак, о томе да ли је уградња сочива
право решење за вас, одлуку доноси
офталмолог, након што сагледа све чињенице и детаљно прегледа медицинску документацију. Он ће тада одлучити и коју врсту сочива би требало уградити, а могућа је једна од ове три опције: асферична монофокална сочива, асферична моноблок сочива са жутим
филтером или пак мултифокална сочива. Цена операције ће зависити управо

од врсте сочива која вам је неопходна.
Сферичним или асферичним монофокалним сочивима исправља се рефрактивна грешка, која се односи на класичну минус или плус диоптрију. Треба напоменути да се њима не исправља
астигматизам (погрешна закривљеност
рожњаче), нити презбиопија (потреба
за ношењем наочара за рад на близу).
Асферична сочива имају примат у
клиникама широм западне Европе, будући да имају новији дизајн и да су начином њихове изградње побољшани
одређени недостаци сферичних сочива.
Она су се стога показала бољим у кориговању сферних аберација и контрастне
сензитивности – карактеристика видне
оштрине које утичу на квалитет вида.
Асферична моноблок сочива са жутим
филтером имају
исте карактеристике као класична
асферична сочива,
с тим што је површина сочива дизајнирана тако да
спречава преламање одређеног спектра сунчеве светлости, које код
појединих пацијената може неповољно деловати на важан центар за вид
на очном дну, познат као жута мрља.
Уградњом мултифокалних сочива
успешно се постиже корекција вида како на близину, тако и на даљину. Ова
специјално дизајнирана сочива у својој
структури садрже неколико концентричних прстенова, који имају различиту
моћ преламања светлости, омогућавајући пацијенту фокусирање на шири спектар удаљености. Погодна су за људе који су радно активни, који имају диоптрију за даљину и имају потребу да носе наочаре за рад на близину и на рачунару.
С друге стране, треба имати на уму,
мултифокална сочива се не препоручују
професионалним возачима, односно
људима који због природе посла често
возе у ноћним условима.

Операција катаракте и о трошку РФЗО-а
Отварање Специјалне болнице „Свети
Василије Острошки” значи и то да ће
између хиљаду и две хиљаде пацијената годишње који се налазе на листама
чекања за операцију катаракте бити
преусмерено у ову установу, где ће их, о
трошку РФЗО-а, оперисати тим стручњака с ВМА на апаратима најсавременије генерације.
Наравно, ту операцију ће моћи да
обаве и пацијенти који нису на листи
чекања, али о сопственом трошку.
– Уз све то, свесни чињенице да поједини грађани живе у тешким економским условима и да немају обавезно
здравствено осигурање, предвидели
смо и одређени број гратис операција
катаракте како бисмо им помогли да
реше тај, до сада непремостив здрав-

ствени проблем – истакао је Зоран Пешевски.
Операције катаракте у Специјалној
болници „Свети Василије Острошки”
обављаће др Владимир Драганић, начелник одељења за предњи сегмент
Kлинике за очне болести Војномедицинске академије и лиценцирани инструктор за операцију катаракте системима „Alcon and Bausch & Lomb”.
Доктор Драганић има тридесетогодишње искуство у овој области, а с 30.000
до сада урађених операција у врху је међу лекарима у целој Србији. Према његовим речима, сви материјали и машине
који ће се користити приликом оперативних захвата у „Светом Василију
Острошком” представљају оно најбоље
што тренутно постоји на тржишту.
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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
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

др Жељка Ковачевић

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

Клинички центар Србије

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

Војномедицинска
академија

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

др Миодраг
Шипчић
Војномедицинска
академија

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

dr sc. med.
Слободан Томић

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

Институт „Дедиње”

др Горан Митевски

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево

Општа болница Панчево
АКЦИЈE ОД 27. АВГУСТА ДО 10. СЕПТЕМБРА
ПАКЕТ 1
КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом
и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ
Цена: 350 динара
ПАКЕТ 2
ЛИПИДНИ СТАТУС: УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL
ХОЛЕСТЕРОЛ + LDL ХОЛЕСТЕРОЛ, + ТРИГЛИЦЕРИДИ
+ АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
Цена: 500 динара
ПАКЕТ 3
ПОКАЗАТЕЉИ УПАЛЕ У ОРГАНИЗМУ: СЕДИМЕНТАЦИЈА
+ CRP
Цена: 500 динара
ПАКЕТ 4

•
•
•

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ PSA + fPSA + индекс
fPSA/PSA

УРОЛОГИЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

др Предраг Вујић
Општа болница Панчево

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА
АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД 100 динара

•

Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5
ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT3 + fT4

•

Цена: 1.350 динара

ПАКЕТ 6
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА

•

Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7
ПРОЦЕНА ФУНКЦИЈЕ ЈЕТРЕ: УКУПНИ БИЛИРУБИН
+ ДИРЕКТНИ БИЛИРУБИН + AST + ALT + ALP + GGT

•

Цена: 750 динара

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
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НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи
• Два часа вожње гратис

Телефон 013/33-43-45

Петак, 4. септембар 2020.

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ половне ствари
и обућу на велико и мало.
064/318-94-44. (295403)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ДРВЕНИ кревети, два комада, 80 х 190, ручна израда.
Тел. 263-093. (295455)

АУДИ А 4, авант, 2013,
опрема 2000 цм, прешао
210.000 правих, без улагања, 11.300 евра. 069/22232-75. (295195)

ПРОДАЈЕМ дечји бицикл
брзинац. Тел. 065/505-0862. (295378)

ПРОДАЈЕМ фијат пунто
спид 6, 1999. годиште.
063/894-21-80. (295099)

ПЕЖО 307, 1.6 бензин,
2002, регистрован, очуван,
1.450 евра. 063/140-62-92.
(295479)

ОПЕЛ кадет 1.3, 1988. годиште, исправан, нерегистрован, 300 евра. 061/114-4767. (295466)
АЛФА ромео 155, 1997. запремина 1748, бензинац.
062/102-94-47. (295251)
ПРОДАЈЕМ нерегистровану
ауто-приколицу, мешалицу
за бетон, дрвене прозоре и
балконска врата. 063/254686. (295275)
ПРОДАЈЕМ тојота јарис,
2003. годиште, 066/352-154.
(295294)

ПРОДАЈЕМ судопере и
остале кухињске елементе.
060/180-10-20, 013/371568. (295476)
ИЗДАЈЕМ зидану гаражу на
Котежу 1. 069/409-83-42.
(295281)
ГАРАЖА у згради, 18 квм,
4.500 евра. 062/166-15-21.
(295286)

КУПУЈЕМ зидану гаражу на
Тесли. 063/749-35-52.
(295350)
ИЗДАЈЕМ одличну обезбеђену зидану гаражу на Котежу 2. 063/122-55-22.
(295474)

ГРАНДЕ пунто 1.9, 2007, петора врата, фул, 6 брзина.
064/130-36-02. (295381)
КЛИО 1.2, 2002, петора
врата, клима. 064/587-5024. (295381)
ПУНТО 1.2, 3 В, 2003, клима, серво, гаражиран, власник, одличан. 064/142-5593. (295401)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим на адресу. 069/203-0044, 066/409-991. (295322)
КУПУЈЕМ возила од 80 до
1.800 евра, стање небитно.
063/165-83-75. (295513)
КУПУЈЕМ возила од 70 до
1.800 евра. 060/114-83-38.
(295512)

ГАРАЖЕ
КУПУЈЕМ гаражу на Котежу
1. 065/998-75-04 (СМС)

ПРОДАЈЕМ транспортер за
кукуруз са мотором од 4 кв,
комушаљка са 8 ваљака.
Тел. 06471243-86-68.
(295282)
НА ПРОДАЈУ квалитетна црна земља за насипање дворишта, са превозом.
064/192-85-44. (295303)

ШТАМПАЧ ОКИ 6412 дн
лас, ц/б, нов, неотпакован,
10.500. 069/123-85-35.
(295442)

ПРОДАЈЕМ пчеле са кошницама (наставци), и остала
опрема. Тел. 064/993-22-52.
(295345)

КИНО-ФИЛ ОВЕ 8 мм и дијапозитиве, квалитетно преснимавам на ДВД. 063/288278. (295258)

ПРОДАЈЕМ шанк, стилски
намештај, угаону гаритуру,
дечји ормар, телевизор.
061/193-00-09. 8295331)

КУПОПРОДАЈА

ПРОДАЈЕМ комплет стилску
трпезарију, кауч, три табурета, брачни кревет са касетом, два дела гардеробног
дела, кухињске елементе,
аспиратор, машина за веш,
фрижидер са замрзивачем,
све је делимично коришћено.. Тел. 063/894-96-74.

ПРАСИЋИ и јагњад на продају. Мића, 064/303-28-68.
(СМС)
НА ПРОДАЈУ ТА пећ 4,5 кw
исправна. 064/430-56-53
(СМС)
МЕСНАТИ прасићи, јагањци, свиње, могућност клања
и печења. 060/037-11-96.
(294973)
ОГРЕВНО дрво, повољно,
багрем, буква, храст.
064/356-03-93, бесплатан
превоз, 4.500. (295088)

ОГРЕВ
ПРОМЕТ
Сушени вреоци 13.000
Пљевља
12.600
Костолац
8.000
Ковин коцка
7.500
Сирови вреоци 8.000
Дрво на палети13.000
063/893-89-87
065/893-89-87
ИСПОРУКА ОДМАХ

ШЉИВА, крушка виљамовка, грожђе, јабука, дуња за
ракију, продајем довозим.
Тел. 063/898-53-08. (295522)
ЦРВЕНИ прекрупар оџаци и
прасиће продајем. Услужно
клање, достава. 065/614-7440. (295254)

ПРОДАЈЕМ комоду, комплет кухињу и 12 комада
столица. Тел. 355-039. (295417)
ПРОДАЈЕМ шпорет на дрва,
немачки, 50 евра. 066/332527. (295484)
ПРОДАЈЕМ француски лежај 200 х 160, стаклена преграда вис. 250 х 190, собни
бицикл електрикс. Тел.
064/364-10-91. (295506)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
Долазим на адресу. 06415844-10, 063/101-11-47.
(294877)
КУПУЈЕМ старе веш-машине, фрижидере, замрузиваче, шпорете, поправљам
исте. 060/521-93-40. (295396)

АПАРАТИ

ПРОДАЈЕМ красулу, јапанско дрво новца висине 90
цм. 063/750-32-32 (СМС)

ПУНТО 3, 1.2, 2011/12, петора врата, атестиран плин.
064/130-36-02. (295381)

ПРОДАЈЕМ мангулицу са
прасићима и два мушка, кохе, прекрупач оџаци, може
свака замена. Тел.
Кл064/121-43-65. (295265)

ПРОДАЈЕМ зидане гараже у
Ул. Патријарха Чарнојевића
8. 063/315-872. (295514)

ПОНУДА

ГОЛФ 4, 1.4, 2002. годиште,
петора врата, фул опрема,
регистрован. 064/587-50-24.
(295381)

ПОВОЉНО продајем комплет, ЦГ, две пећи, радијатори и пумпе, кревет од к.
Буковине, 900 х 2.000. Тел.
069/504-55-93. (295271)

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља
СА ПРЕВОЗОМ

(7/294877)

ОПЕЛ корса 2005. годиште,
тек регистрован, у екстра
стању, 1.700 евра. 060/50753-58. (295480)
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064/158-44-10, 063/101-11-47

ТЕЛЕВИЗОР ЛЦД, комбиновани фрижидер двомоторац, инвалидска колица,
угаона полица. 063/861-8266. (295359)
ЛЕЖАЈ брачни с две фотеље, судопера с висећим,
фотеља мојца, столице.
063/861-82-66. 295359)
МЕСНАТИ прасићи, јагањци,с виње, могућност клања
и печења. 060/037-11-96.
(295361)
ПРОДАЈА кухиње – 8900 х
600, 600 х 550, 800 х 550
судопера. Висећи елементи
1200 х 600, 900 х 600, шпорет ел + плин, исправан. Тики бојлер, сто на развлачење 1150 х 750, ве-це шоља,
лавабо, све је очувано. Тел.
062/823-91-12. (295420)
ПРОДАЈА новог намештаја,
столице од 1.800, столови
од 4.500, клик-клак лежајеви од 15.300. 060/600-1452. (295376)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа, гаранција. 063/705-18-18,
335-930. (295411)
ПРОДАЈЕМ доста пољопривредних машина и један ланац земље у риту и детелину. 064/243-81-02. (295456)
ПРОДАЈЕМ камин алфа
плам рустик у одличном
стању, мало коришћен.
066/205-670. (295446)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, стаове, пенкала. 013/313-458, 063/19960-36, 064/481-14-77.
(295266)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

Продајем кућу у Иланџи,
тел. 061/249-40-33. (СМС)

JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA
BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM
PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET
061/292-07-75, 063/811-18-43
Kozaračka 112, Pančevo
ПАНЧЕВО, Рибарска, продајем грађевинско земљиште, 45 ари. Власник. Тел.
065/360-62-70 (СМС)
ПРОДАЈЕМ кућу, Маргита,
три стана, 8 ари плаца. Тел.
063/829-89-48. (293406)
ПРОДАЈЕМ мању кућу на
Кудељарцу, 9 ари плаца, легализовану. 064/040-82-72.
(294652)
КУЋА, нова, 180 квм, Војловица, 48.000 ера. Тел.
064/891-16-48, 063/784-7134. (294739)
КУЋА, Бања Врујци, 60 квм,
6 ари, 16.000. 064/955-5185. (295384)

ЗАСЕБНА ккућа 30 квм + 30
квм, Маргита. 064/248-9016. (295464)
ПРОДАЈЕМ кућу, пољопривредно газдинство, 18 ари,
Дубовац. 063/734-82-31.
(295478)
ВИКЕНДИЦА на Поњавици
код Омољице, 150 квм, 34
ара, плац до воде, 28.000
евра. Власник. 064/141-1851. (295292)
ПРОДАЈЕМ воћњак, 90 ари,
Новосељански пут, до
асвалта, викендица, струја,
вода, 65.000 евра. 063/81626-89. (294025)
КОТЕЖ 1, двојна кућа, до
164 квм, три ивоа, 3 ара,
128.000, могућа замена.
065/270-17-56. (295295)
КУЋА у Црепаји, монтажна,
45 квм, 18.000 евра.
062/166-15-21. (195286)
ПЛАЦ 11 х 130 квм, други
просек, Б. Јединства, грађевинско земљиште, 5.000
евра. 064/618-44-10.
(295352)
КУЋА, Горњи град, 250 квм,
7 ари, 125.000. Агенција
„Тесла некретнине” (238),
064/668-89-15. (295346)
СТАРЧЕВО, 15 асри, кућа са
локалом у функцији, 44.000.
„Јанковић”. 349-025.
(295373)

КУЋА на продају, Старчево,
главна улица, 8 ари плаца,
80 квм, Информације на
тел. 063/829-83-18. (295323)

ЛОМ ПАЛЕТЕ, ДАСКЕ
за ложење
са превозом.
063/101-11-47,
064/158-44-10
(3/295497)

СТАРА кућа на 6 ари плаца,
Ул. Стевице Јовановић, продајем/мењам за стан уз доплату. Власник. 064/136-4200. (295397)
ЗЕМЉИШТЕ грађевинско,
струја, вода, северна зона,
110 ари, 1.700 евра по ару.
Власник. 064/136-42-00.
(295397)
ПРОДАЈЕМ викендицу, викенд-насеље Долово.
063/237-591. 8295412)

ТОПОЛА, кућа 100 квм, 7
ари плаца, колски лаз, помоћни објекти, 32.000.
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (295416)
СВЕТОГ САВЕ, кућа за инвеститоре, 4 ара, 97 квм,
130.000. „Кров”, 060/55164-50. (295425)
ПРОДАЈЕМ две куће на једном плацу. 060/367-47-97.
(295515)
НОВА МИСА, спратна кућа,
80.000; шири центар кућа,
договор. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (295520)
ПРОДАЈЕМ ола куће са локалом, Лава толстоја 5.
063/194-81-95. (295521)
ЦЕНТАР, кућа са два одвојена стана. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (295523)
ПРОДАЈЕМ кућу, Горњи
град, три стана, 8 ари плаца. 063/829-89-48. (295424)

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО
• Буква, багрем, храст – најповољније
• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³
• Буков пелет – 22.900 дин/тона
062/873-19-80; 064/503-30-11
НОВА КУЋА, центар, луксузна, 196 квм, дивно двориште, 152.000 евра. Договор.
063/232-757. (295399)

ПЛАЦ, Баваништански пут,
13,89 квм плац, 32.000.
(67), „Милка М”, 063/74428-66. (295523)
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ОГЛАСИ

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА, Војловица, 68 квм +
помоћни објекти, 5.-35 ари,
32.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (295523)
ТЕСЛА, кућа за адаптацију
или рушење, 2.61 ар, 45
квм, 30.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(295523)
ПЛАЦ, Шарпланинска, 26 х
34, прелеп, 2.5000 евра/ар.
(67), „Милка М”, 063/74428-66. (295523)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ кућу у околини
Панчева. 064/558-42-90.
(295283)

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ
у Димитрија Туцовића 1,
површине 143 m² (приземље)
+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721
ПРОДАЈЕМ једносоабн
стан, 31 квм, високо приземље, центар Стрелишта,
27.000 евра, власник.
064/141-18-51. (295292)
ПРОДАЈЕМ полусутерен на
Миси, 35 квм, 13.500 евра.
061/171-54-06, после 18 сати. (295517)

ТЕСЛА, трособан, одличан,
зграда, 88 квм, две терасе,
ЦГ, 60.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (295523)
ЦЕНТАР, I, 93 квм, ЦГ, фул,
две терасе, 95.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(295523)
КОТЕЖ 2, 43 квм, сређен,
усељив, девети спрат,
32.000 евра. „Дива некретнине”, 064/246-05-71.
(295374)
ЦЕНТАР, двособан, ВПР, 51
квм, ЦГ, 44.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(295485)
ТЕСЛА, НОВИ СВЕТ, двоипособан, II, 60 квм, ЦГ,
46.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (295485)

КУПУЈЕМ кућу без посредмника. Центар, шири центар. 064/320-61-94.
(295473)

СТАНОВИ
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ опремљен
стан 65 квм у Улици Лава
Толстоја 20. 063/856-31-61
(СМС)

ТРОСОБАН стан, 72 квм,
строги центар, трећи спрат,
две терасе, лифт, ТА, могућност ЦГ, 70.000, договор.
Звати после 17 сати. Тел.
064/119-60-06. (295308)
МАРГИТА, гарсоњера, 18
квм, са стварима, 18.000;
Миса, једнособан, 42,
26.500. „Јанковић”, 348025. (295343)
ПРОДАЈЕМ двособан комфоран стан, III спрат, сређен, Содара, 42.000 евра.
063/802-26-71. (295338)

КАЧАРЕВО, продајем двособан стан 52 квм, тераса,
грејање 21.000 евра. Тел.
063/763-60-64 (СМС)
СТРОГИ центар, једнособан, 30 квм, сређен, опремљен, одмах усељив, власник. 064/848-88-84.
(295154)
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА, III,
квалитетно реновиран, трособан, 57.000. (049), „Мустанг”, 064/151-18-93.
(295238)
ЈЕДНОСОБАН, 36 квм + тераса, Стрлеиште, 20.000
евра. Тел. 063/860-35-31.
(295241)

СТРЕЛИШТЕ, већи двособан реновиран, 42.500; Тесла, двоипособан, 46.000.
(396), „Лајф”, 061/662-9148. (295520)
МИСА, трособан, I, 73 квм,
ЦГ, двостран, 48.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(295523)
БАВАНИШТАНСКИ пут,
стан 83 квм, приземље, староградња, усељив, 15.500.
(67), „Милка М”, 063/74428-66. (295523)
ЗМАЈ ЈОВКОТЕЖ, V, CG, 67
квм + доградња 50 квм, две
терасе, 55.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(295523)

СТРОГИ центар, ВП, одмах
усељив, 51 квм, ЦГ, 44.000
евра, договор. „Дива некретнине”, 064/246-05-71.
(295374)
ПРОДАЈЕМ улични дворишни стан, засебно двориште, Жарка Зрењанина, власник. 061/382-88-88.
(295391)
СРЦЕ града Панчева, ЈНА,
улица, пословни или стамбени простор, 30 квм, приземље, могућност, надградње, 28.900 евра. АМК некретнине, Његошева 12.
061/262-08-44. (295414)

СОДАРА, двособан, 54 квм,
II, ЦГ, усељив, 41.000. (336),
„Олимп”. 351-061, 063/274951. (295416)
ШИРИ ЦЕНТАР, једноипособан, 40 квм, V, TA,
25.000, договор. (336),
„Олимп”. 351-061, 063/274951. (295416)
СТРЕЛИШТЕ, четворособан,
80 квм, VII, ЦГ, 65.000.
(336), „Олимп”. 351-061,
063/274-951. (295416)
ВОЈЛОВИЦА, улични део
куће, 56 квм, 12.000, договор. (336), „Олимп”. 351061, 063/274-951. (295416)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО станове и куће у
Панчеву. Брза исплата.
(097), „Перфект”, 064/34805-68. (294800)
КУПУЈЕМ стан око 50 квм,
исплата одмах, могућ сваки
договор. 064/190-34-49.
(295103)

КУПУЈЕМ станове за реновирање, агенција „Тесла некретнине”, (238), 064/66889-15. (295346)
КУПУЈЕМ мањи двособан
стан до 40 квм, до 33 хиљаде предност, Тесла, Котеж,
Содара. Тел. 062/182-60-01.
(295267)
КУПУЈЕМ двособан/трособан, само власници стана.
061/225-19-43. (295473)

ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.

Контакт: Љупко, 063/313-844,
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
ИЗДАЈЕМ стан на новој Миси. Тел. 063/700-70-53.
(295489)

КУПУЈЕМ гарсоњеру, једнособан или мањи двособан
стан, директно од власник.
064/939-73-42. 8295473)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештену
гарсоњеру, повољно, центар, wi/fi, кабловска, паркинг. 060/691-88-23.
(295488)

КУПУЈЕМО станове, куће на
свим локацијама. Брза исплата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (295485)

ИЗНАЈМЉУЈЕ се стан, Котеж 2, ЦГ, 2.0, комфоран.
Депозит. 062/813-07-13.
(295496)

ДОЊИ ГРАД, дворишни, 43
квм, 21.000. (398), „Кров”,
060/551-64-50. (295425)

Taksam invest
Pančevo, Ružina 14

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ДВОСОБАН намештен стан
у строгом центру, ЦГ, издајем 063/772-60-03 (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
код Дома војске. 065/67233-00. (295320)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ лукс намештен стан, 60 квм, Иве Курјачког 35, 300 евра.
060/443-32-64 (СМС)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
двор8ишни стан, 47 квм.
064/337-19-39. (295347)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан у центру. 063/313005, 062/978-34-26 (СМС)
ИЗДАЈЕМ намештене станове у центру. 063/313-005,
062/978-34-26 (СМС)
ИЗДАЈЕМ намештен стан на
Новој Миси. Дејан,
063/722-49-70. (294602)
ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан са ЦГ, на Миси.
060/720-835. (295084)
ИЗДАЈЕМ кућу, три собе,
кухиња, веранда, намештена башта. С. Марковића 27.
064/243-81-02. (295456)
ИЗДАЈЕМ једнособанћ стан
ненамештен на Тесли.
063/805-59-36. (295462)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан код Болнице.
063/809-51-72. (295463)
ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 2,
Војвођански булевар 46,
стан 48 квм. 065/63564-78.
(295477)

Kontakt: Milan 064/127-22-48 i Andreja 060/448-00-88

ИЗДАЈЕМ кућу и стан, звати
од 17 до 19 сати. 060/14222-13. (295344)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту. Тел. 064/136-49-36.
(295469)

ИЗДАЈЕМ трособан полунамештен стан у кући. Тел.
060/333-27-42. (295353)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844
НАМЕШТЕН једнособан,
дворишни, ТА, код Хотела
Тамиш, 90 евра. 0964/12248-07. (295498)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
од 40 квм, на Котежу 2,
Панчево. 064/184-87-50.
(295318)

ИЗДАЈЕМ стан, Тесла, пет
минута од Авив центра, 52
квм, Цг, 160 евра. 063/36992-27. (295459)

ИЗДАЈЕМ стан студентима,
близу Стоматолошког факултета. 069/360-10-11.
(295313)

ЈЕДНОСОБАН, намештен за
једну запослену особу, студенткињу, ученицу, центар.
063/124-10-18. (295363)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,
опремљен, 50 квм. 064/15815-90. (295392)

ИЗДАЈЕМ мали намештен
стан у строгом центру,за
самца, 100 евра + депозит.,
063/617-190. (295373)

ИНА, четворособан, I, 106
kvm, ЦГ, 106.000. (398),
„Кров”, 060/551-64-50.
(295425)
НОВОГРАДЊА, шири центар, трособан, 72 квм, I
спрат, норвешки радијатори, 79.200. (336), „Олимп”.
351-061, 063/274-951.
(295416)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру за ј едну особу. Тел.
343-635. 8295378)

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

СТРЕЛИШТЕ, одличан двособан, VI (VIII), 58 квм,
42.500. (398), „Кров”,
060/551-64-50. (295425)

d.o.o.

DIREKTNA PRODAJA STANOVA

ПРОДАЈЕМ станове у изградњи, у Ул. Патријарха
Чарнојевића 8. 063/315872. (295514)

ШИРИ центар, новији двоипособан, гас, паркинг место, 61.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (295520)

ПРОДАЈЕМ двособан стан у
центру Пшанчева. 063/83950-84. (295505)

marketing@pancevac-online.rs

ОДЛИЧАН намештен дворишни стан, издајем ученицима или две особе. Тел.
064/160-46-39. 8295375)
ИЗДАЈЕМ двособан комфоран стан, празабн, сређен,
Содара. 063/802-26-71.
(295338)
ИЗДАЈЕМ полунамештен
једнособан стан на Стрелишту, ЦГ. 063/749-04-08.
(295312)

ИЗДАЈЕМ двособан сређен
намештен стан, Содара, ТА
грејање. Тел. 064/245-8857. (295270)

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи
и за роштиљем.
Почетна плата за
раднике са искуством
50.000 + пријава
+ топли оброк,
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.
Ћевабџиница„Хало
„ХалоЛесковац”,
ЛековЋевабџиница

063/897-55-04
(1/294678)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ дворишни стан,
40 квм, екстра локација.,
063/778-88-15. (295311)
ИЗДАВАЊЕ. Опремљена
гарсоњера, ученик, студент,
учћеница, студенткиња. Звати од 11 до 16 сати.
064/357-85-13. (2195317)
ЈЕДНОСОБАН намештен у
кући а засебним улазом,
Котеж 1, централно грејање,
wi/fi, АПТВ, укупно 170
евра. 064/313-90-41. (295316)

Општа и васкуларна хирургија – прегледи
и операције – хипербарична комора.
Комплетна лабораторијска, ултразвучна,
гастроскопска и колоноскопска дијагностика. Прегледи свих специјалности из
интерне медицине, неуропсихијатријски
прегледи и дијагностика и давање терапија у поликлиници Panmedica, а по
потреби и у вашем стану.

УДОБНА двособна полунамештена гарсоњера, 42 квм.
Тел. 013/354-007, зовите
поподне. (295273)
ЈЕДНОСОБАН намештен
стан, Стрлеиште. 060/15288-55. (295278)

ОГЛАСИ

ПОТРЕБАН мајстор за израду и уградњу ПВЦ и АЛУ столарије. 063/249-432. (294565)
АУТО-ПЕРИОНИЦА Strong
vash. Потребан радник са
искуством. 060/758-30-03.
(294744)

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125
Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,
061/333-54-98 и 060/333-54-98

ПОТРЕБНИ радници за скупљање лешника. 064/12878-57. (295453)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан и гарсоњеру, близина Болнице. 063/810-92-39.
СОДАРА, 58 квм, Макси,
ЦГ, комплетно намештен,
лифт, депозит. 064/320-0542. (295418)
БЕСПЛАТНО собу, кухињу,
купатило издајем станарки
у Иванову. 064/372-94-71.
(295108)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан и гарсоњеру. Близина Болнице. 063/810-9239. (295426)

ИЗДАЈЕМ кинезима на дуже
време кућу са помоћним
објектом, 33 ара башта.
064/194-03-87. (295255)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ H2О
потребни радници. Одлични услови. 065/474-46-66
(295199)

ПОТРЕБНЕ четири раднице
у Маркету Идеал на Стрелишту. 013/333-160, 063/10602-81. (295452)

ИЗДАЈЕМ стан, 40 квм,
Стрелиште, лифт, ЦГ, на дуже. 064/164-93-67. (295402)

ИЗДАЈЕМ смештај за раднике, самце, студенте, раднички смештај, центар.
063/502-211. (295410)

USLED PROŠIRENJA OBIMA POSLA
firmi D.O.O. TRIJERA potrebne žene za rad u proizvodnji, do 45 godina starosti.
Rad na pakovanju gotovog proizvoda, proizvodnja se
odvija u dve smene
Odlični uslovi uz mogućnost stalnog zaposlenja.
Svoj CV možete poslati na dejan.nikolic@trijera.rs

Потребни радници за рад у прехрамбеној производњи:

2 мушкарца и 2 жене
Посао за стално. Плата редовна. Тел. 061/649-80-58.
(ф)

„HIPRA” doo., Stevana Šupljikca 40, Pančevo,
raspisuje konkurs za sledeća radna mesta:

– Pomoćnih bravara
– Radnici za pakovanje čelične konstrukcije
Prijave (radnu biografiju) slati na: office@hipra.rs
ili pozvati na 013 33 51 77

Dom kulture „3.oktobar” Banatsko Novo Selo
raspisuje

KONKURS
za izdavanje u zakup poslovnog prostora
od 127 m²
Dokumentaciju za konkursnu prijavu dostaviti u zatvorenim kovertama na kojima će stajati ime registrovane firme (APR), zakonskog zastupnika, adresa i
kontakt telefon – sa naznakom „KONKURSNA PRIJAVA ZA LOKAL”. Prijava treba da sadrži:

УСЛУЖНО кошење ваших
зелених површина.(викендице, воћњаци, дворишта).
Брзо и повољно. 064/42760-34 (СМС)
ОБАРАЊЕ стабала, кошење
терена, одношење, рушење
кућа, зидова, бетонирање.
060/035-47-40. (295033/р)
ИЗВОЂЕЊЕ свих грађевинских радова од темеља до
крова. 063/724-36-24.
(295178)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, брзо, педантно, повољно. 065/523-02-73.
(295470).
ПРЕВОЗ кипером до 2 м³.
Шљунак, песак, утовар и одвоз шута... 064/505-62-44.
(294344)
РАДИМ физичке послове,
утовар/истовар,, шут, угаљ,
дрва, итд., 060/143-62-10.
(295495)

ИЗДАЈЕМ локал у центру
града у сутерену зграде, 32
квм, цена 10.000 динара.
Звати после 18 сати. Тел.
069/337-72-09. (295432)
ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој
пијаци, ламела 1, на главном путу. Тел. 064/122-2156. (295511)
АУТО-ПЛАЦ издајем на Новосељанском путу. 063/17901-78. (295454)
ИЗДАЈЕМ пословни простор, кафана „Ловац”, Панчево. 063/101-70-44. (295459)

ПОСАО
ПОНУДА

– za preduzetnike: ime preduzetničke radnje,
sedište, matični broj, PIB, broj lične karte i JMBG
preduzetnika

ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије, превоз житарица.
064/140-70-87. (СМС)

– delatnost koja će se obavljati

ПИЦЕРИЈИ „Калимеро” потребна радница. 060/60640-41, звати од 15 до 19 сати. (294971)

Nakon prikupljene dokumentacije pristupiće se javnom nadmetanju ( pozivaju se oni koji ispunjavaju
uslove ) a početna cena iznosiće 220 dinara po m².

САЛОНУ и центру потребан
фризер, плата 30.000.
064/470-74-43 (294997)

Konkurs traje 8 dana po objavljivanju u nedeljnom listu „Pančevac”.

ПОТРЕБНЕ раднице у локалу брзе нране, на местима
продаје и припреме хране
„Код Тому Лесковчанина”.
065/900-50-08. (295518)

НЕГА старих, болесних и инвалидних лица. 063/868-0451. 063/868-04-51. (295335)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, стиропор, бавалит, фасаде, бетонирање. 063/865-80-49.
(295012)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, гипс,
демит фасаде, повољно
пензионерима. 061/626-5406. (295509)
СПРЕМАЊЕ и чишћење станова, пеглање веша.
061/412-44-50. (295519)
МЕЊАМ пелене, нега покретних, непокретних. Тел.
061/282-48-28. (295360)

ПОТРЕБАН достављач pizza. 062/404-144. (295276)
ПОТРЕБНА продавачица и
радница у пекари. 062/404144. (295276)
ПОТРЕБАН конобар Ресторану „Звезда”, Стевана Шупљикца 88. 063/278-250.
(295277)
ПОТРЕБНО особље у пекари, продаја, припрема сендвича. CV mail: pekarasmiljanic@mts.rs 064/217-4856. (295369)
ПОТРЕБНА радница за рад
у Грил буму. 064/323-92-77.
(295367)
ПОТРЕБАН возач Б категорије за доставу хране, до 55
година старости. 064/25584-58. (294395)
ПОТРЕБНА спремачица.
064/260-04-26.
ПОТРЕБАН мајстор за пециво са искуством. 064/97360-66. (295386)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребан возач. 062/339-279 или
063/820-87-61. (295421)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребне раднице за палачинке и
pizza мајстор. 062/339-279.
(295421)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 064/664-8531, 013/342-338 (СМС)
УСЛУЖНО печење ракије и
издавање казана. 065/37869-50 (СМС)
КОМБИ превоз робе, селидбе. 064/243-82-85. (293522)

МОЛЕРАЈ, глетовање, гипсане, плоче, термоизолација, купатила подови, материјал. 060/131-81-70. (294913)

СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници,
повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (293296)

ПОТРЕБАН магацински
простор, 100 квм, обавезан
камионски прилаз. 063/213797. (2905332)

ЈНА улица, пословни простор, код Суда, приземне,
30 квм, 28.900. АМК некретнине, Његошева 12.
061/262-08-44. (295414)

Телефон 013/33-43-45

ГИПС спуштени плафони,
преградни зидови, молерај,
термоизолација, адаптације,
материјал. 060/131-81-70.
(294913)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
25 квм. 065/346-34-56,
061/257-01-71. (295257)

ДВЕ канцеларије, 15 квм и
25 квм, I спрат, Р. Путника
2-а, паркинг. 063/351-871.
(295403)

инструктори за „A” и „B”
категорију
(више извршилаца)

ФИРМА Олеон доо. Потребан радник у погону за прераду уљане репице и соје.
Погон се налази у Панчеву.
Контакт: 062/567-310,
063/567-434. (295493)

ПОТРЕБНА радница за рад
у шивари на индустријској
машини. 063/766-15-12.
(295222)

ИЗДАЈЕМ магацински простор и локал са засебним
улазом у Јабуци. 063/351709. (295387)

ПОТРЕБНИ

ПОТРЕБАН возач са Ц и Е
категоријом за унутрашњи
транспорт. 064/140-70-87.
(295487)

ПРОДАЈЕМ и издајем локал у
Светозара Милетића 5, од 91
квм + 12 квм подрум. Контакт: Маријан , 063/693-944,
Љупко, 063/313-844. (ф)

ПОТРЕБНИ возачи са Ц категоријом за развоз по Србији. 062/889-01-20 (СМС)

Za sve informacije pozvati na 061/14 15 707

ПОТРЕБНЕ раднице новоотвореној сендвичари „Буба”.
063/248-599. (295486)

ЛОКАЛИ

– potvrdu da se ne vodi krivični postupak protiv vlasnika-zastupnika firme;

– za pravna lica: naziv i sedište, matični broj, PIB,
ime prezime i JMBG zakonskog zastupnika i ime
prezimе i broj telefona lica određenog za kontakt

ПОТРЕБНА конобарица за
новоотворени локал.
066/345-063. (295458)

МСВ НИКОЛИЋ, потребни
мајстори и помоћни радници за постављање ограда.
064/197-42-87. (295504)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (295358)
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АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте, уграђујем, поправљам. 063/882-25-09.
(295094)
КОШЕЊЕ дворишта, плацева, воћњака тримером.
064/932-52-86. (294753)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, столарија, повољно.
064/280-26-15. (295244)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/83684-76. (295244)
НЕМАЧКИ: часови свим узрастима. Преводи. Припрема за полагање свих нивоа
знања. 061/656-04-04, 352892. (295262)
GO CLEAN сервис, дубинско
пшрање намештаја и тепиха, унутрашњости аутомобила. 062/815-70-38,
062/815-70-48. (295490)
ПАРКЕТ и ламинат, потавка, хобловање и лакирање.
065/314-90-18, 601-892.
(295304)
ОДГУШЕЊЕ купаштила, кухиња, канализационих цеви
машинским путем. 062/640741. (295298)
ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ када.
064/354-08-09. (295251)
ЧИШЋЕЊЕ олука, замена
поломљеног црепа. Висински радови. 065/535-24-56.
(295356)
ЧИСТИМ подруме, таване,
шупе, гараже, дворишта, избацујем стари намештај, рушим старе објекте. 063/19654-56, 061/130-44-33. (295492)

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво
које смета. 063/369-846.
(295383)
ШЉУНАК, песак, сејанац...
Одвоз шута малим кипером
до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (295510)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: реновирање купатила, поправке,
славине, вентили, одгушење
канализације. 061/193-0009. (295331)
ОБАРАЊЕ стабала, кошење,
чишћења подрума, дворишта, ископи, бетонирања.
060/035-47-40.
БЕТОНИРАЊА стаза, дворишта, рушења зидова, шупа, одношење ствари, итд.
064/122-69-78.
РАДИМО све физчке послове: рушења кућа, бетона, ископи, бетонирања. 061/10933-53.
ПРАВИМ домаће кифле, са
пуњењем по жељи, повољно. 064/318-94-44. (295403)
БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ, ограде, капије, гараже + поправка, бушилица, брусилица. Злато. 065/558-45-17.
(295409)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор.
064/157-20-03. Александар.
(295409)
ЛАЛЕ, превоз кипером, повољно: песак, шљунак, сејанац, ризла, одвозим шут.
064/354-69-94, 063/754-0272. (295408)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

ИВАН

ПРЕВОЗ малим камионом:
шљунка, песка, сејанца, рушење објеката, рашчишчавање терена са утоваром и
одвозом. Најповољније у
граду. 060/425-54-43. (294365)
ТЕПИХ сервис „Путник”, дубинско прање тепиха, намештаја. 302-820, 064/129-6379. (295457)
РАД виљушкаром и телехендером по свим теренима на
утовару и истовару робе.
064/648-24-50. (294365)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
ризла, превоз већим камионима, ископ мањим и већим
багерима, рушење кућа.
063/218-894. (294365)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74
ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-11-73.
(285268)
РАЗБИЈАЊЕ и сечење бетона, зидова са одвозом шута,
набијање терена вибро плочом. 064/648-24-47. (294365)
ЕЛЕКТРИЧАР, бојлери, индикатори, разводне табле,
инсталације, ТА пећи, бела
техника. „Фриго Матић”,
060/521-93-40. (295396)

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

(8/292091)

Петак, 4. септембар 2020.

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, поставка, ламината.
061/283-66-41, 062/976-1842. (295435)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије, све за воду,
0-24 сата. Пензионерима
екстра попуст. Долазим одмах. 013/348-139, 063/81174-89, Јовичин. (295288)
*

Тел. 061/288-28-38

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ купаћих, крпљење шупљих када,
гаранција. када, Www.baltokad.co.rs 011/288-30-18,
065/347-55-02. (291895)

СЕЧЕЊЕ и орезивање дрвећа камионом за рад на висини. 060/366-65-57. (294365)

КЛИМЕ, монтажа, сервис,
антибактеријско прање, сервис беле технике. „Фриго Матић”, 060/521-93-40. (295396)

ТРАНСПОРТ
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Петак, 4. септембар 2020.

УСЛУГЕ

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

1. септембра 2020. преминуо је наш драги тата, деда, прадеда и чукун деда

После кратке и тешке болести преминула је наша
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ мешалица 10 евра дан, више дана
могућ договор, као и наш
превоз до вас. 063/253-028.
(295364)
СЕЛИДБЕ БОМБОНЧИЋ-БОРИС, екипа радника, комбији, камиони, све релације по
Србији. 063/253-028,
064/444-66-74. www.selidbebomboncic.com (295364)
СЕЛИДБЕ БОМБОНЧИЋ-БОРИС, екипа радника, комбији, камиони, све релације по
Србији. 063/253-028,
064/444-66-74. www.selidbebomboncic.com (295364)
СЕЛИДБЕ БОМБОНЧИЋБОРИС, екипа радника,
комбији, камиони, све релације по Србији. 063/253028, 064/444-66-74. www.selidbe-bomboncic.com (295364)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (295377)

РАЗНО
ПОТРЕБНА масерка за опуштајућу релакс масажу, позив или СМС. 061/298-9669. (294471)
ИМАМ 60 година, тражим
озбиљну везу са женом без
обавеза, кратку биографију
поруком. Тел. 063/740-16-11.
(2952459

ДЕСИМИР ВАСИЉЕВИЋ
1930–2020.
Ожалошћене ћерке: ЉУБИЦА, СЛОБОДАНКА, РАДМИЛА и МИРЈАНА
са породицама

Последњи поздрав
драгом комшији

Последњи поздрав стрицу

Не постоје речи да искажемо бол.
Волимо те и волећемо заувек.
Надам се да си отишла у неки бољи свет.
Твоји заувек: мајка ДОБРИНКА, брат ЗОРАН, снаја ЈОВАНКА,
братаница КАТАРИНА, братанац МИРОСЛАВ и зет ДАРКО и
твоји МИХАЈЛО и МАРКО

ДЕСИМИРУ
Синовци ЖИВКО и ЖАРКО са породицама

ДЕСИМИРУ
ВАСИЉЕВИЋУ
од ДАНИЦЕ КОВАЧ
са породицом

ПОЧЕО смештај код Слобе
у Бањи Врујци. 064/438-1235. (295234)

(139/295472)

(144/295483)

Тужна срца и с великим болом обавештавамо
родбину и пријатеље да је 24. августа 2020, у
72. години, преминула наша драга

Последњи поздрав деверу, стрицу и деди

(135/295467)

Последњи поздрав
мојој мајци

ЈОСИПУ
ЗДИМИРОВИЋУ

ЕТЕЛ КРПЕЦ ХУБЕР
1949–2020.

ТУРИЗАМ

Рођ. Крстић
1967–2020.

(134/295467)

ЦЕЂЕНИ млевени парадајз
и еко сирупи од воћа, Зелена пијаца (између Цицварића и сирнице). 064/406-7378, 064/176-20-26. (295297)
АКО си усамљена јави се.
064/437-63-59. (295326)

СУЗАНА ПРЕДОЈЕВИЋ

Сахрана ће се обавити 4. септембра 2020, у 15 сати, на Новом гробљу.

СЛАВИЦИ
ЂОРЂЕВИЋ

Сахрана је обављена 1. септембра 2020, у 14 сати, на војловачком гробљу у Панчеву.

1950–2020.

Ожалошћени: супруг ДРАГАН, сестре ИЛОНА,
ТЕРЕЗА и ЕВКА са породицама, породица ШЕБЕРЛЕ, породица БИСАК као и остала родбина
и пријатељи

Твоја ћерка ВАЊА
(121/295446)

У складу са чланом 45а 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, 145/2014,
83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20)

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
за изградњу Хладњаче Пр. на катастарској парцели топ. бр. 6815 КО Омољица, Ул. Омољица пут
Банатски Брестовац, израђен од стране „Арт
Ројал Инжењеринг”, Панчево, за инвеститорa Савић Уроша из Панчева, Ул. Козарачка 183.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 11. 09.
2020. 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, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

(1/295232)

„Мама идем да спавам мало”
Буди сине још мало са мном”
Мама, сада ти спаваш а ја чекам.
Твој син НЕНАД
Почивај у миру
(137/295471)

(28/295293)

Последњи поздрав
супругу и оцу

Последњи поздрав
деди

БРАНИСЛАВА
ПЕРГЕ
1932–2020.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА

Његови: БРАНКА,
ЖЕЉКО, ГОРДАНА
и МИЛИЦА

СУЗАНА ПРЕДОЈЕВИЋ

Последњи поздрав
мојој драгој мајци
од свог сина
ГРАДИМИРА

БРАНИСЛАВУ
РАДОЈЧИЋУ

БРАНИСЛАВУ
РАДОЈЧИЋУ

25. VIII 1949 – 26. VIII 2020.

25. VIII 1949 – 26. VIII 2020.

од супруге ДРАГИЦЕ,
сина ПРЕДРАГА
и снаје БРАНКЕ

Од унуке НЕВЕНЕ
са породицом

(130/295465)

(131/295465)

Последњи поздрав
деди

(44/295328)

СУЗАНА ПРЕДОЈЕВИЋ

Последњи поздрав супрузи, баки, мајци,
сестри, стрини и тетки од свих нас.

Последњи поздрав
брату

ЉУБАНУ
(138/295471)

Велики човек и борац на земљи, још већи анђео на небу.
КЕВА и ДЕДА

БРАНИСЛАВУ
РАДОЈЧИЋУ

БРАНИСЛАВУ
РАДОЈЧИЋУ

25. VIII 1949 – 26. VIII 2020.

25. VIII 1949 – 26. VIII 2020.

од унука НЕНАДА
са породицом

од сестре СЛАВКЕ
са породицом

(132/295465)

(133/295465)

(87/295390)

ЗЛАТКО ВУЧЕНИЋ
1948–2020.

Последњи поздрав драгом пријатељу.

БЛАГАЈНА

300-830

др РАТКО ПОПОВИЋ са породицом
(151/295516)

Петак, 4. септембар 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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После дуге и тешке болести, у 75. години, преминула је наша
вољена

МИРОСЛАВ ПАНТИЋ
1941–2020.

Последњи поздрав драгој

КСЕНИЈА КОРАЋ
рођ. Црепајски

Почивај у миру.
Сахрана је обављена у суботу, 29. августа 2020, на Католичком
гробљу у Панчеву.

Чувамо те од заборава.
Синовац ДРАГАН, снајка СНЕЖАНА,
ЛЕНКА и СРЂАН

Успомене на њу чуваће са неизмерном љубављу њени најмилији:
унука МИНА, супруг МИРКО, син НЕНАД и снаја АНА

КСЕНИЈИ КОРАЋ

(52/295340)

(40/295315)

Сећање на наша дружења увек ће бити део нас.
Последњи поздрав оцу, деди и свекру

Последњи поздрав драгој сестри, тетки и баки

Твоја генерација ОШ „Ђура Јакшић”:
КАТАРИНА, ЗОРИЦА, МИРА, МИЛКА,
БАЈА, ЖИВА, ВЛАДА, МИРКО и МИЋА
(20/295280)

СВЕТИСЛАВУ ДАБИЋУ МИТИ
1941–2020.

КСЕНИЈИ КОРАЋ

КСЕНИЈА КОРАЋ

Преминуо после тешке и краће болести.
Ожалошћени: син БРАТИСЛАВ, снаја БРАНКА,
унук МИЛОШ и унука ЈОВАНА

од сестре ОЛИВЕРЕ, НЕБОЈШЕ и НАТАШЕ
као и многобројних унука и праунука

Не постоји време које може избрисати дивне
успомене нашег дружења.
МАРИНКА, САВА и СРЂАН

(53/295341)

(67/295372)

(122/295448)

1. септембра 2020. преминуо је наш драги

КСЕНИЈА КОРАЋ
1946–2020.

МОМИР ЧАБАРКАПА

Последњи поздрав од породице БОЖИЋ

1956–2020.

(118/295440)

Сахрана је обављена 3. септембра 2020. на Старом гробљу.
Заувек у нашем срцу.

Последњи поздрав
драгој

ВЕРА, ГОРДАНА и НИКОЛА

Куми

КСЕНИЈА КОРАЋ

(101/295407)

1946–2020.

ИЗЈАВА
ЗАХВАЛНОСТИ
Поводом смрти
Момира Чабаркапе,
овим путем желимо
да изразимо дубоку
захвалност хирургу
доктору Ненаду
Стојановићу
на разумевању,
хуманости и пажњи
у лечењу нашег
Момира.

Отишла је наша

Тугујем и дубоко саосећам са болом твоје породице.

НЕНИ

Твоја ДАЦА, другарица из детињства

НЕНА
(8/295253)

А могле смо још много кафа да попијемо
заједно, она, моја кума Цица и ја.

Драгој комшиници

Последњи поздрав

С тугом се опраштамо
од

Тужна сам због твог
одласка.
Остају ми успомене
на наше дружење и
безусловно
пријатељство.

Захвална породица

Тужно збогом
од ЈОКЕ

МИЛКА и МАЈА

(149/295508)

(11/295259)

(56/295354)

Последњи поздрав

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

НЕНИ

КСЕНИЈИ
КОРАЋ

последњи поздрав од
ЈЕЛИЦЕ, ЈОВАНКЕ,
ВЛАСТЕ и ГАГЕ

другарици из основне школе од ЉИЉАНЕ СТОЈИЋ.
Породици искрено
саучешће

(54/295342)

(48/295334)

КСЕНИЈИ
КОРАЋ
НЕНИ

Почивај у миру.

ШОШКИЋ СИНИША
и МИЛАН
(114/295437)

Последњи поздрав

КСЕНИЈЕ
КОРАЋ
Остаће заувек у нашем срцу и успоменама.
Породица ЛАЗИЋ
(46/295330)

БРАНИСЛАВУ
ЖИВАНОВУ

БРАНИСЛАВУ
ЖИВАНОВУ

1955–2020.
од ЈЕЛЕНЕ, МАРКА,
АНЂЕЛИЈЕ и ЉУБИЦЕ

1955–2020.
од сестре МАРИЈЕ
и сестрића БОШКА

(128/295461)

(129/295461)
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Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 1. септембра 2020, у
83. години, преминуо наш драги

Последњи поздрав супругу

МИЛЕНКУ ТРИФКОВИЋУ
од супруге МИЉЕ
(74/295380)

ОЛГА ШЕСТО

ОСТОЈА СТАЈЧИЋ

рођ. 9. II 1952 – 28. VIII 2020.

Последњи поздрав тати

1938–2020.
Најдража наша, тешко је стегнути срце да
не боли, душу да не пати, сузе да не теку
за тобом.

Последњи поздрав од сина МИЛЕТА, снаје ДИЈАНЕ,
унука ИГОРА и ВЛАДИМИРА
(107/295408)

Бићеш вечно у нашим срцима.
Твоји: ЂУРА, ЈЕЛЕНА и НЕНАД
са породицама

Последњи поздрав
драгом течи

Последњи поздрав
драгом пријатељу

Опраштамо се од

МИЛЕНКУ
од сина ПРЕМИЛА и снаје ДРАГАНЕ

(35/2953095)

(75/295380)

Последњи поздрав тати

ОСТОЈИ
СТАЈЧИЋУ

ОЛГА ШЕСТО
рођ. 9. II 1952 – 28. VIII 2020.

МАРИНА, САРА
и СРЂАН

Најдража, живот без тебе нема смисао.

ОСТОЈЕ
СТАЈЧИЋА

ОСТОЈИ
СТАЈЧИЋУ
Породица
РАБЉЕНОВИЋ

С тугом
и поштовањем:
МИЋА и
ПЕЂА БЕКИЋ

(110/295431)

(117/295444)

Заувек твој БУЦКО
(36/295305)

(109/295430)

МИЛЕНКУ
од сина ДРАГАНА и снаје ДРАГАНЕ
и унука БРАНКА
(76/295380)

Последњи поздрав

ОЛГА ШЕСТО
1952–2020.
Мајкице моја, смрт је јача од живота, али не и од љубави према теби.
Твоја ЈЕЛЕНА

ЦИЦА ШЕСТО

ОСТОЈИ
СТАЈЧИЋУ

(37/295306)

Почивај у миру.

ОЛГА ШЕСТО

ГРЧКО, РОБИ, АЦА, ХАЈДЕР, ЗВОНКО,
СТАКИЋ, ЗОРАН, ДАМЈАНОВИЋ, ДРАГО,
ЗОРАН ЦАРАН

Комшије СТАЈЧИЋИ
са фамилијом

(141/295481)

(108/295429)

Последњи поздрав

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

Драга мајко, хвала ти за живот.
Твој син НЕНАД
(38/295307)

Последњи поздрав драгој пријатељици

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

ОЛГИ ШЕСТО
Тешко је поверовати да те више нема.
МИРЈАНА, САЊА, ЉИЉА и ВЕКИ

МИЛЕНКО ТРИФКОВИЋ
Био си посебан. Својим мудрим радом и животом заштитио си себе од заборава. Нека твоја
племенита душа почива у миру!
Последњи поздрав од унуке АЛЕКСАНДРЕ
са породицом
(73/295380)

Последњи поздрав деди

МИЛЕНКУ
од унуке ЈЕЛЕНЕ са породицом
(77/295380)

(41/295319)

ОЛГИ ШЕСТО ЦИЦИ
Почивај у миру.
Породица КЕРЕБИЋ

29. августа 2020. напустила нас је наша
драга мама, ташта и
бака

Последњи поздрав

Последњи поздрав куму

(33/295302)

Последњи поздрав
драгој сестри

ОЛГИ ШЕСТО
од браће АНТОНИЈА,
ЈОВАНА
и АНДРЕЈЕ СЕЛ
(21/295281)

деда МИЛЕНКУ

МИЛЕНКУ

ОЛГА
ШЕСТО

ЉИЉАНА
SCHOTT

Цицо,
успомена на твоје
плаве очи и доброту
остаће заувек у нашим срцима.
Породица ШИМИЋ

Последњи поздрав,
заувек у срцу: ћерке
ВЕСНЕ, зета ДРАГАНА и унука МАРКА и
НЕМАЊЕ

(119/295441)

(13/295261)

од кума ГОРАНА

од унука ТАМАРЕ и ВЕСНЕ са породицом

(80/295380)

(81/295380)

Последњи поздрав тетку

Последњи поздрав пријатељу

МИЛЕНКУ ТРИФКОВИЋУ

МИЛЕНКУ
од пријатеља ВАСОЈЕВИЋ

од БРАНА са породицом

(79/295380)

(78/295380)

Петак, 4. септембар 2020.

Обавештавамо родбину и пријатеље да смо се 27. августа 2020. заувек опростили од наше вољене мајке, сестре, таште и баке
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Напустио нас је наш

Последњи поздрав вољеном

СВЕТИСЛАВ
БЛАГА
1951–2020.

Сахрана је обављена 31. августа 2020. године на Старом православном гробљу.
Неутешне: ћерке БОРИСЛАВА, МИЛИЦА и ГОРДАНА,
зет МИЛАН, унук ТЕОДОР и сестра МАРА
са породицом

моје драге сестре и великог пријатеља, моје Бебиле.
Вечери су празне без наших разговора.
Хвала за све.
Твоја БРАНКУЦ

Сахрана је обављена у
суботу.
Твоји најмилији
и једини

(95/295406)

(60/295362)

(9/295256)

Последњи поздрав драгој пријатељици

Последњи поздрав
драгом

РАДОЈКУ МАТОВИЋУ
1. II 1954 – 28. VIII 2020.

Од супруге ЈАНЕ, синова МИЛОМИРА
и СТЕФАНА, снајки ЈЕЛЕНЕ
и ТАМАРЕ и унука ЛУКЕ
(61/295365)

Последњи поздрав комшији

ЈЕЛЕНА ИВКОВИЋ
Мама,
чувала си нас, пазила, бринула и волела безгранично.
Била си велики човек, имала си пуно љубави, стрпљења, снаге и разумевања за све. Јако је тешко наставити
даље без твоје подршке.
Много си нам значила. Недостајеш нам већ сада.
Волимо те.
Твоје: БОКА, МИЦА и ГОГА

ЈЕЛЕНИ ИВКОВИЋ БЕБИ

од породице БОСИОК

Сестре ЛЕЛА и БУБА
са породицама

РАДОЈКУ
од комшија у Војвођанском булевару бр. 40

(97/295406)

Драга наша

БАТИ

(57/295349)

(146/295494)

Последњи поздрав
нашој драгој

Мојој вољеној тетки

(85/295388)

7. септембра 2020. навршава се седам тужних година откако није са нама

ЈЕЛЕНА ИВКОВИЋ
Бринула си о свему, пружила си нам велику љубав и подршку.
Хвала ти што си била део наших живота.
Велика је част била имати те за мајку, баку и ташту.
Твоји: МИЛИЦА, ТЕЈА и МИЛАН

КОСТА УГЛИШИН ЂУКА

БЕБИ

БЕБИ

1949–2013.

Не верујем и не желим да верујем. Памтићу
те и волети онако како ја знам.

С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.
Кумови КРУНИЋ

РИНА са породицом
(99/295406)

(96/295406)

Увек у мислима с тобом твоји најмилији

(152/295525)

(148/295507)

Последњи поздрав поштованом колеги

Последњи поздрав
драгој

Нашој сестри и тетки

др ЈЕЛЕНИ ИВКОВИЋ
ЈЕЛЕНА ИВКОВИЋ
БЕБИ
У нашим срцима сећање на тебе живеће вечно.

стоматолог у пензији

заједно смо провели детињство, младост, кумовали и велике туге.
Твоја породица је била искрени пријатељ мене и
моје деце. Хвала на свему.

ДЛВ СЛД ПОДРУЖНИЦА ПАНЧЕВО

(150/ф)

КСЕНИЈИ
МИЛУТИНОВИЋ
медицинска сестра
у пензији

Последњи поздрав Гоциној мами

Сестра МАРА, САША, МИЛИЦА и САЊА

ДУШИЦА са БИЉАНИНОМ
и ЈЕЛЕНИНОМ породицом

Твоје другарице
ДРАГИЦА Г., ДРАГИЦА
С., др. ГОЦА, АНА
и МИРА

(100/295406)

(116/295439)

(7/295252)

Време пролази а бол
остаје

Последњи поздрав

ЈЕЛЕНИ ИВКОВИЋ БЕБИ

Била си најбоља од свих нас

Почивајте у миру.

ЗОКИ
(145/295491)

ЈЕЛЕНА
ИВКОВИЋ
БЕБО
Волимо те заувек.
Твоја генерација 1965/66,
Гимназије Панчево
(86/295389)

Драга сестро, отишла си
тихо и неприметно. Недостајаће ми наши разговори и дружења. Нека
те у тишини вечног мира прати наша љубав.
Последњи поздрав
од НЕВЕНЕ са децом
(59/295357)

ЗАХВАЛНИЦА
тета БЕБИ

од МИРЕЛЕ,
САНДРЕ и МИЛИЦЕ
(113/295436)

поводом смрти, после дуже и тешке болести, наше вољене мајке

др ЈЕЛЕНЕ ИВКОВИЋ БЕБЕ
изражавамо неизмерну захвалност целокупном особљу Опште болнице Панчево, посебно особљу Коронарне јединице, др Радмили Јевтовић, Служби за трансфузију крви, Одељењу онкологије, анестезиологу др
Катарини Контић и особљу Биохемијске лабораторије, родбини и пријатељима.
Породице ИВКОВИЋ и ПАЈИЋ
(98/295406)

ЛАЗАР
ЖИВАНОВИЋ
1951–2013.
Увек си био ту за нас.
Много нам недостајеш.
Твоји најмилији
(136/295468)
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7. септембра навршава се година откако
нас је напустила наша

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
СЕЋАЊЕ
8. IX 2015 – 8. IX 2020.

9. септембра 2020. године навршава се годину дана од смрти наше
вољене и драге

ЉУБИЦА БОШКОВИЋ

СМИЉАНА РАНКОВИЋ

ДРАГИЦЕ МИЛАНОВИЋ

Време пролази а љубав и сећања трају.

1929–2019.

Твоји најмилији

Помен ће се одржати 5. септембра, у 11 сати, на Новом гробљу.
Живећеш вечно у нашим сећањима.
Остаје вечно у сећању.
Породица

Твоји најмилији: ћерка МИЛИЦА, син ИВАН, снаја МАЈА,
зет ГОРАН, унуке МАРИЈАНА, ИВАНА, МАРИНА
и унуци МАТЕЈА и МИХАЈЛО

(104/295415)

3. септембра је четрдесет дана од смрти нашег

(127/295460)

(105/295422)

28. августа преминуо је наш вољени супруг, отац и деда

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЉУБОМИРА ДАМЊАНОВИЋА
Ти си љубав коју смрт не прекида и туга коју време не лечи.
Нека твоја добра душа нађе мир и спокој.
Знаш колико те волимо, али никада нећеш сазнати колико нам недостајеш.
Твоја породица
(123/295449)

ВЕЉКО
БРАШОВАН

ДАНИЦА
СТЕФАНОВ

9. IX 2017 – 9. IX 2020.

30. VII 2020 – 8. IX 2020.

МИТЕ АМПОВСКИ
1945–2020.
Последњи поздрав.
Супруга ГЕРТА, ћерке ДУШИЦА и ЗОРИЦА са породицама
(140/295475)

С поштовањем и љубављу у срцима и мислима.

СЕЋАЊЕ

Супруга и снаја НАДА, БРАНКА
и НЕНАД са породицама

У недељу, 6. септембра даваћемо шестомесечни помен, у 11 сати, нашој драгој

(111/295433)

ПЕТАР КАРАНФИЛОВСКИ
ПЕЦА
2011–2020.
Љубав чине две ствари: ти и вечност!
Једног дана све ће бити добро.
У том је наша нада.
Твоји рођени

СЕЋАЊЕ

СЛАВИША
МИЛЕНТИЈЕВИЋ
2004–2020.
Време пролази а празнина у души остаје.

СЛАВИША МИЛЕНТИЈЕВИЋ
3. IX 2004 – 3. IX 2020.

Твоји: КАЋА, БАНА,
МИРА и ЉУБА

МИЛАНКИ ЕГИЋ
С поштовањем и љубављу чуваћемо те од заборава.

СЕЋАЊЕ

Нашој

Твоја ћерка ДУЊА, зет РАЈО
са унукама и праунуцима
(142/295482)

(94/295405)

Привилегија је била проводити време са тобом,
а времена је било мало...
Део нас ће те заувек негде чекати. Волимо те!

(82/295382)

У недељу, 6. септембра, у 11 сати, даваћемо помен нашој драгој

ВЕСНИ
ЋУП

Твоји: ЉИЉАНА, САНДРА, МАРКО и МИЛОШ
(93/295405)

1993–2020.
8. септембра наршавају се четири године
откако није са нама

ЈЕДНОГОДИШЊИ
ПОМЕН

заувек ћеш бити у нашим срцима.

СЛАВИША
МИЛЕНТИЈЕВИЋ
2004–2020.
Увек ћеш бити у нашем сећању.
Брат РАДИША
са породицом

ДРАГАН
КРЧАДИНАЦ

ДУШАН
СТАНИЋ

1945–2016.
Пријатељи те не заборављају.
Време пролази, туга
је иста.
Твоји најмилији
(115/295438)

Колектив „Агривит”
Панчево
(124/295450)

Твоја породица

МИЛАНКИ ЕГИЋ
Прошло је шест тужних месеци откад си отишла.
Време порлази а ти нам све више недостајеш.
Твоји: унук САША, снаја ЈАСМИНА,
праунуци и чукун унуци

(17/295273)

ПЕТАР
КАРАНФИЛОВСКИ
Да нисмо имали тебе,
били би љути на живот. Не би имали ништа, али не би знали
шта је срећа.
Кумови
ЈОВАНОВИЋИ

(120/295443)

(83/295382)

СЕЋАЊЕ
7. септембра навршава
се пет година откада није са нама

4. септембра навршава
се петнаест година како
није са нама наш

(43/295482)

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

ИЛИЈА
МИЛОШЕВ

НУРУДИН
АЈДИНОВИЋ

Његова породица

Заувек ћеш остати у нашим срцима и нашем
сећању.
Твоји најмилији

(106/295427)

(62/295366)

2015–2020.

Петак, 4. септембар 2020.

10. септембра навршава се пет година откада нас је
напустила наша драга

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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10. септембра 2020, у 11 сати, на Новом гробљу у Панчеву,
дајемо четрдесет дана нашем драгом Саши

9. септембра је четрдесет дана од упокојења нашег
вољеног и доброг супруга, оца, деке, прадеде, ујака,
тече, кума и рођака

ЉИЉАНА СИМИЋ
1961–2015.
Време и речи не могу умањити бол и тугу за тобом.
Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав јача
од времена и заборава.
Твоји: супруг РАДОЈИЦА и ћерке МАРИНА
и КАТАРИНА

СИНИША НОВАКОВ
СЛАНАЧКИ

АЛЕКСАНДРУ СТАНОЈЕВИЋУ

1943–2020.
из Црепаје

1993–2020.

(88/295393)

Свете, ако можеш буди најтиши до сада. Он спава...
У уторак, 8. септембра даваћемо четрдесетодневни помен

Његови најмилији: мајка БРАНИСЛАВА, отац МИЛОШ,
сестра НАТАША, сестрић ЛУКА и твој НЕША
(90/295394)

10. септембра 2020, у 11 сати, на Новом гробљу у
Панчеву, дајемо четрдесетодневни помен нашем
сину Саши

Драги наш

ДРАГОЉУБУ СТОЈАНОВИЋУ
Бол и туга не престају. Почивај у миру.
Твоји најмилији

РАДОЈЕ
ЛУКИН

(84/295385)

АЛЕКСАНДАР СТАНОЈЕВИЋ
У суботу, 5. септембра, у 11 сати, даваћемо једногодишњи помен нашој драгој супрузи, мајци и
баки

2008–2020.

1993–2020.
Недостајеш нам... колико туге и бола у само две
речи.
Твоји: мама, тата и сестра

Заувек си у нашим
срцима и мислима.
Твоји најмилији
(47/295333)

(89/295394)

5. септембра 2020. навршава се четрдесет дана откако није са нама
наша драга

Тог дана дајемо парастос у цркви Успења Пресвете
Богородице у Црепаји и посећујемо његов гроб.
Молимо све које нисмо обавестили да дођу и присуствују парастосу.
Његова ћерка ДРАГОСЛАВА са породицом, унук и
унука са праунукама... Његова РАДА
(65/295371)

Захваљујемо се Интерном одељењу Нефрологије у Панчеву,
свим сестрама... Нени и Смиљи и другима... Посебно нашем
доктору др Горану
Војиновићу, др Кецману и др Милошевићу. Сви они су олакшали његове последње тренутке живота.
Новаков Синиши велико хвала.
Супруга РАДА и
ћерка ДРАГОСЛАВА
са породицом

31. августа 2020. навршавају се три године од
смрти моје мајке

КАТИЦЕ
КАРА
Вечно тугује њене
ћерка КЛАУДИЈА
са породицом
(49/295336)

(66/295371)

5. септембра 2020, у 11 сати, на Новом православном гробљу обележићемо шестомесечни
помен нашем драгом супругу, оцу и деди

АНИ ТУРИНСКИ
Сећање на тебе не умире никад.
Твој супруг БРАНИСЛАВ, ћерке ДАНИЈЕЛА,
ГАБРИЈЕЛА и БРАНИСЛАВА са породицама
(68/295379)

Годишњи помен драгој мами

ЖИВИ ПРВАЧКОМ
13. I 1946 – 13. III 2020.

КОСАНА ЦАКОВИЋ

„Година прође, дан никад”

Поносне смо што смо те имале.
Твоје ћерке и сестра са породицама

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји најмилији: супруга СТАНКА,
ћерка АЛЕКСАНДРА и унука МАША

(55/295348)

АНИ
ТУРИНСКИ
Пролази прва година
без тебе. Недостајеш.
Ћерка БРАНИСЛАВА
са породицом
(69/295379)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

АНА
ТУРИНСКИ
Драга мама, недостајеш. Хвала за све.
Ћерка ГАБРИЈЕЛА
са породицом
(71/295379)

5. септембра 2020. године навршава се четрнаест година откада није са нама наш драги тата и
деда

6. септембра 2020. године навршава се петнаест година

ВЕЛИМИР МИШИЋ ВЕЉА

АНЂЕЛКА
ШУМАНАЦ

(63/295368)

СЕЋАЊЕ

АНА
ТУРИНСКИ
Мајко, све више нам недостајеш.
Твоја ћерка ДАНИЈЕЛА,
унука ЉИЉАНА
и зет ДРАГАН

МИЛОШ ЈОВАНОВ

(70/295379)

Годишњи помен нашој
Анкици

Недостајеш нам!
Његови најмилији: син ЖИВОРАД,
ћерка БОЈКА, унуци ДУШАН,
МИЛАН и МИЛУТИН

Време пролази, с поносом и поштовањем чувам успомену на тебе.
Супруг СТАНИША

(112/295434)

(126/295451)

2017–2020.
Три године боли и туге.
Недостајаћеш нам док живимо.
Твоји најмилији
(92/295404)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Сећање на оца

МИЛОРАД ПЕТКОВИЋ

АНЂЕЛКА
ШУМАНАЦ

ДУШАН МИЛОСАВЉЕВИЋ

АНА
ТУРИНСКИ
Много нам недостајеш.
Остаћеш заувек у нашим срцима. Волимо те.
Твоје сестре: МАЦА и
ЉИЉА са породицама
(72/295379)

7. IX 2019 – 2020.
Време пролази а љубав и туга остају.
Твоја сестра НАТАЛИЈА са породицом

(3/295247)

Патролђија
преминуо
1. IX 1970 – 1. IX 2020.

Твоји: СНЕЖАНА, СТЕВАН,
СРЂАН и СИНИША
(125/295451)

(15/295264)

Захвална деца
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Петак, 4. септембар 2020.
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СЕЋАЊЕ

5. септембра, у 10 сати, на гробљу Котеж, дајемо годишњи помен нашем
вољеном

ДУШАН СОЛЕША ДУЛЕ
4. IX 2012 – 4. IX 2020.

Породице ЈОЖИЋ и СОЛЕША

ВЕЉКУ ГАЈИЋУ

(29/205206)

22. IV 1963 – 9. IX 2019.
ПОМЕН

СЕЋАЊЕ

СВЕТЛАНА МИЛКОВИЋ
ПОПОВИЋ ЦЕЦА

СТЕВА МИЛКОВИЋ

Време пролази, а бол и туга су исти као и пре годину дана.
Живимо са тим болом и чувамо успомену на тебе.
Увек си био ту за нас, да нас чуваш и волиш.
Рано си отишао, али остајеш у нашим мислима непрестано, у нашим срцима
заувек.
Сећање чувају супруга БРАНКА, син МИЛАН и снаја ДАНИЦА

(23/295289)

Прошла је година откада није са нама

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

2000–2020.

1966–2020.
Драга наша, прошло је шест месеци откад је престало да куца твоје
племенито срце, али туга и бол не
престају. Боли све више јер ниси са
нама, сада си са анђелима.

Двадесет година откако си нас напустио, али туга за тобом не престаје.

Неутешна мајка МАРИЦА,
супруг БРАНКО, ћерка АНЂЕЛА
са породицом и сестра ЈАСМИНА
са породицом

Супруга МАРИЦА,
ћерка ЈАСМИНА, зетови
БРАНКО и ИГОР и унук СТЕФАН
и унука АНЂЕЛА са породицом
(14/295263)

Прошло је шест тужних месеци од одласка наше Даде

ВЕЉКО
ГАЈИЋ

ВЕЉКО
ГАЈИЋ

22. IV 1963 – 9. IX 2019.

22. IV 1963 – 9. IX 2019.

Заувек ћеш остати у
нашим мислима и сећању.
Свастика МАРИНА и
сестричина ЗОРАНА

С поштовањем и љубављу чуваћемо те од
заборава.

ВЕРА КИРХРОТ
5. IX 2018 – 5. IX 2020.
Отишла си као да ниси, јер си и даље у нашим
срцима, у нашим причама, вољена и незаборавна.
Твоји најмилији
(45/295329)

СВЕТЛАНЕ МИЛКОВИЋ
ПОПОВИЋ
1966–2020.

Свастика ЉУБИЦА
и паша СЛОБОДАН
са породицом

(24/295289)

Све што је поштено, људски и племенито било је у
твом срцу.
С поносом чувамо успомену на тебе. Остајеш вечно вољена, никад незаборављена.
Стриц РАДОСЛАВ, стрина ЉУБИЦА
и брат ГОРАН са породицом

Прошло је шест месеци

(25/295289)

8. септембра 2020. навршава се шест месеци откако нас је оставила наша драга

СЕЋАЊЕ

(19/295279)

РАТКО ВРАЊЕШ

РУЖИЦА
ВУЈАНОВИЋ
1944–2018.

Успомене и љубав
остају у нашим срцима.
Твоји најмилији

1943–2020.
Они које волимо никада не умиру. Време не може избрисати успомену на тебе. Недостајеш...
Твоја унука МАРИЈА са породицом
(102/295413)

(91/295398)

Наш кум

СЕЋАЊЕ

РАТКО
ВРАЊЕШ

ОЛГИЦА ЋОСИЋ

1943–2020.

из Црепаје

ВАСА
ПЕТРОВИЋ
5. IX 2019 – 5. IX 2020.

Бол утихне а у срцу остаје неизмерна празнина.
Неутешни и вечно захвални супруг САВА, ћерка
ДУШАНКА, зет СЛОБОДАН, унуке ВАРВАРА и
МИЛИЦА
(147/295500)

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

СПАСЕНИЈА
ЧКОЊОВИЋ

АНЂЕЛКА
ШУМАНАЦ

Бићеш у нашим срцима, нека те анђели
чувају, а ми ћемо тебе од заборава.

Ваши ДРАГОЈЕ и ЉИЉАНА, МИЛОШ
и МАРКО са породицом

Супруга МАРИЦА,
ћерка СЛАВИЦА,
зет ПЕРА
и унука БОЈАНА

(12/195260)

(103/1295413)

Никада Вас нећемо заборавити.

Увек у срцу у мислима твојих најмилијих: сеје БОСИЉКЕ,
зета ТОМЕ, сестрића
ДЕЈАНА и НИКОЛЕ
са породицама
(64/295370)

ЈОВАН
РАМЈАНЦ
1960–2000.
преселио се у незаборав.
Умиру само они који су
заборављени.
Кумови ЋОСИЋ
(10/295258)

Петак, 4. септембар 2020.
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5. септембра 2020. навршава се година
откада није са нама наш вољени
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IN MEMORIAM
Прошло је осам година од смрти доброг и вољеног

РАДИСЛАВ ПАВЛОВ ТИЋА

Прошло је четрдесет дана откако је престало да куца срце нашег вољеног

13. VIII 1949 – 5. IX 2019.

МИЛОМИРА ЂУРКОВИЋА
Oжалошћени: супруга НАДА,
син НИКОЛА, ћерка ИВАНА, зет БОЈАН,
унучићи МИНА, НИКОЛИНА и БОГДАН,
сестрићи ПРЕДРАГ и КАТАРИНА
са породицама
(4/295248)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у
суботу, 5. септембра 2020. године, у 9 сати, на
Старом православном гробљу у Панчеву, давати
годишњи помен нашој драгој

професора латинског и француског језика
у пензији

Не постоје речи и сузе којима би показали свој бол.
Једина утеха нам је што кажу да вољени живе вечно.

БОГОЉУБА КИТАНОВИЋА

Супруга ВЕРА, родбина и пријатељи
(6/295250)

Не постоји време које доноси заборав,
нити сећање у којем тебе нема.
Помен ће се одржати 6. септембра 2020.
године, на Новом гробљу, у 11 сати.

ГОДИШЊИ ПОМЕН
Супруга НЕВЕНКА и кћерке
РОМАНА и ВЕСНА
(16/295268)

МИЛИ ЂAКОВИЋ МИЦИ

Прошло је шест тужних месеци без наше

С поносом чувамо сећање на тебе.
Заувек те носе у срцу твоји: супруг ДУШАН,
ћерке ДУШКА и МАРИЈА и унуке СОЊА и НИНА
(27/295290)

ДРАГА ВАСИЉЕВИЋ
Тужно сећање поводом четрнаест година од смрти моје
супруге

Нашој драгој мами и супрузи дајемо годишњи помен у суботу, 5.
септембра 2020, у 11 сати, на Католичком гробљу код капеле.
Супруг МИЛОШ и син ДРАГАН
(2/295236)

ДЕСАНКЕ ПЕТРОВИЋ
Знала си колико те волимо али никад нећеш знати колико нам недостајеш.

СЕЋАЊЕ

УЗЕЛАЦ

Твој супруг МИЛОВАН, син ДРАГАН,
снаја ДАНИЈЕЛА и унука АНДРЕА

ЈАЊЕ БУБЊЕВИЋ

(30/295299)

рођ. Богојевић
7. IX 2006 – 7. IX 2020.
Прошло је шест тужних
месеци без наше

Ни дани, ни године не могу ублажити тугу за тобом
нема дана да те не помињем.
Заувјек ћу чувати лепо сећање на времена проведена
са тобом.
Твој супруг МИЛАН

8. септембра навршава
се пола године од смрти
нашег драгог

(34/295310)

БОЖИЦА

ДУШАН

ДУШАНКА

Вечно у нашим срцима
И река суза да потече вратит вас не може.
Ваша МИРЈАНА
(18/295274)

СЕЋАЊЕ

Твоји најмилији

Мама, много ми недостајеш.
Твоја ћерка ДУШИЦА,
зет НЕНАД, унуке АНЂЕЛИНА и НАЂА

(39/295309)

(31/295299)

ЂУРА МОРАР

Четрдесетодневни
помен

1953–2010–2020.

Увек ћемо се сећати
нашег драгог пријатеља

СЕЋАЊЕ

Породица ОЛЋАН
(50/295337)

ХАРЈУНГ
АНТАЛА
Туга и бол за тобом никада неће престати.
Твоји: КАЋА,
ЗОКА и ДЕЈА
(22/295287)

СЕЋАЊЕ

МИЋО ЈАКОВЉЕВИЋ
2010–2020.
Породица с љубављу
(42/295321)

МИЋЕ
ПАНТИЋА

ДЕСАНКЕ
ПЕТРОВИЋ

Мојој дивној и племенитој мајци, баки
и ташти.

СТОЈНА
КУЗМАНОВСКИ
2018–2020.

ЉУБИЦИ
АНКИЋ

Љубав и сећање део су
наших дана у којима заувек остајеш и много
недостајеш.
Твоји најмилији

БЛАГОЈЕ
АВРАМОВИЋ

ДОБРИЛА
ПАВЛОВИЋ

1999–2020.
Заувек си у нашим срцима.
Твоји најмилији

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

(43/295327)

(32/295300)

(51/295399)

ЗОРАН
ВУЈАНИЋ
ВУЈКЕ

ДРАГАН
БРКИЋ

2001–2020.

4. IX 1997 – 4. IX 2020.

Од неутешне ћерке,
унука ИГОРА
и ТАЊЕ и зета ПЕРЕ

Увек ћеш остати у нашим срцима.
Мајка АНЂЕЛКА
и стриц СЛОБОДАН

Успомену чувају ћерке
СВЕТЛАНА
и БРАНКИЦА, унук
УРОШ и зет ГОЈКО

(26/295291)

(5/295249)

(58/295355)
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МЛАДИ ПИСЦИ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ОНИ КОЈИ ОСТАВЉАЈУ ТРАГ
– Свако признање је
значајно и подстицајно.
Најзанимљивије је то што
део награде представља
и објављивање књиге изабраних песама, биће то
ново искуство за мене –
каже он.

Креативно писање

Од речи до корица

Фото: Н. Голубов

Антонела Мик (2001) рођена је у Панчеву и ту је завршила средњу стручну
школу, смер за графичара. Њена поезија је објављивана у зборницима и
на интернет порталима „Рукописи 42”,
„Рукописи 43”, „Стремљења”, „Strane.ba”, „Eckermann”, „Књижевне новине”, „Лумина”, „Шраф 2020”... Прву збирку поезије, под називом „Кутија неправилног облика”, објавила
је у Вршцу пре две године.

Антонела Мик
Њен дар за писање приметили су још
у основној школи, али каже да све мање верује у мистично постојање талента, а све више у рад, учење и праксу.
– Бавећи се само поезијом годинама, била сам у заблуди да је за прозу
потребно пуно животног искуства. Међутим, читајући младе прозаисткиње
(Маша Колановић, Ана Милош, Лана
Басташић, Милица Вучковић...), увидела сам да су моја свакодневна искуства више него валидна. Поезија
ми је отворила приступ причама, романима и новелама какав мислим да

Капут и купине
Драгана Марковић (27)
по струци је економиста.
Рођена је у Шапцу, а у
Панчево се доселила након средње школе. Своје
радове објављује на „Инстаграм” налогу, као и на
порталима „Blacksheep”
и „Инсп”, а повремено
пи ше блог на пор та лу
Милош К. Илић „Ори ги нал ма га зи на”.
Њена прва збирка поене бих имала да нисам ишла овим зије „Капут и купине” обредоследом и, иако остајем засад при јављена је 2018. године.
њој што се тиче јавног извођења, када
– Мој таленат су присе усавршим, волела бих и своју про- метили још крајем основзу мало да погурам у свет – објашња- не школе када сам напива Антонела.
сала прву песму. Била
Своју прву збирку песама писала је сам интровертно дете комање од годину дана и у њој се нала- је се изражавало писазе мотиви као што су смртност, заљу- њем. Касније сам почела
бљеност и сврха постојања.
да пишем и љубавну ли– Постоје многе ствари које бих сада рику – прича Драгана.
променила и које бих волела да сам у
Ма те ри јал за пр ву
то време знала. Драге су ми јер су ис- збирку је настао у фази
крене и одражавају почетак мог пе- када је покушавала да
сничког процеса. Издавачи су ми до- споји све оно патријарста помогли да се ослободим прили- хално и модерно, снажно
ком јавног наступа. Пре него што смо и нежно што чини жену.
објавили збирку, учествовала сам с њи- Та фаза је за њу била изма на разним догађајима и пре свега узетно продуктивна, па
су ми пријатељи и ментори. Нисам је материјал настао за отупознала амбициозније људе који не прилике годину дана.
траже ништа заузврат. Правили смо
– Проналазак издавача
свакакве перформансе у Вршцу, Пан- је био доста лак, јер сам одмах добила
чеву и Београду. Понекад бисмо изви- позитиван одговор. Период дистрибуривали из кутија, а понекад играли ла- ције и промоције књиге захтевао је
стиш пред публиком – каже Антонела. много више труда и истрајности, с обПредстављање своје поезије дожи- зиром на то да сам се одлучила да то
вела је као огољавање, јер
су нешто што је писала
за себе почели да читају
други људи.
Антонела ускоро креће на студије графичког
дизајна и каже да јој ништа не звучи лепше од
тога да ће моћи сама да
контролише цео процес
креирања једне књиге –
од речи до самих корица.
Фото: М. Милосављевић

Милош К. Илић (33) завршио је драматургију на ФДУ. Издао је збирке приповедака „Приче о пиву” и „Уморни
као пси” и радио као драматург на представама „Мизери” („Атеље 212”) и
„Тачка кључања” (премијера у СКЦ-у
Београд), чији је и аутор. Његова дипломска драма „Човек без масе” изведена је 2013. године на „Екс театар
фесту” у Панчеву. За Радио Београд
је написао неколико радио-драма.
– Мој друг из клупе Бојан ме је с
петнаест година несебично оценио
као бољег писца од себе и позвао у
Регионални центар за таленте „Михајло Пупин”, где је похађао часове
креативног писања код Јелене Журић. Њој се такође допало то што сам
тада шкрабао, касније и њеном мужу
Вулету, па ме је све то скупа „гурало”
даље – прича нам Милош.
Неке од прича које су се нашле у
његовој првој књизи написао је баш у
периоду када је одлазио на часове
креативног писања.
– За прву књигу уопште није било
тешко наћи издавача. Теже ми је сада. Тај процес је, барем што се мог
искуства тиче, као и искуства других
људи од тастатуре које познајем, увек
јединствен. Поента је да знаш неког,
или да ти се посрећи преко неког од
конкурса за издавање прве књиге, па
онда тераш даље – објашњава Милош.
Он каже да је њему било лако да
представи своја дела јавности и да је
било занимљиво да чује реакције других на оно што мисли и осећа и начин на који то изражава.
– У почетку сам више писао по осећају, а када сам почео да зрелије и
промишљеније прилазим темама, највише ме је заокупио проблем породице – каже Милош.
Поред тога што пише, он сада и
сам предаје креативно писање у Регионалном центру за таленте „Михајло Пупин”.

Променљивост и
слобода
Бојан Васић (35) пореклом је из Банатског Новог Села, а сада живи у
Панчеву. До сада је објавио збирке „Срча”, „Томато”, „Ictus ”, „13”, „Детроит”, „Волфрам” и „Топло биље”.
Добитник је награда „Млади Дис”,
„Матићев шал” и „Мирослав Антић”.
Пише поезију и књижевну критику.
– У трећем разреду основне школе
почео сам да пишем и поезију и прозу, а већ у четвртом била ми је објављена прва илустрована књижица под
називом „Храстова шума”, романчић
настао под утиском читања Ћопићевих дела – прича Бојан.
За њега је поезија најзанимљивији
облик књижевног стварања.
– Ниједан други не нуди толико
слободе, отворености и ширине, споја контролисане форме и неспутане
спонтаности, која позива на експериментисање – објашњава Бојан.
Песме које је објавио у својој првој
књизи писао је нешто мало дуже од
годину дана.
– За рукопис прве збирке добио сам
награду „Млади Дис”, тако да је књига
изашла у оквиру манифестације „Дисово пролеће”, у едицији „Токови” у
Чачку. Рукопис је прошао одлично
уредничко читање песника Дејана Илића и након објављивања добио и награду „Матићев шал”. Касније је књига у целости преведена на словеначки
и објављена у Љубљани. Следеће четири књиге објављене су у самиздату, у
оквиру песничке групе окупљене око
едиције „Cache”, којој сам тада припадао. Последње две објављене су код
стандардних издавача – прича Бојан.
Он је недавно добио и књижевну
награду „Мирослав Антић”.

Драгана Марковић
обављам без посредства издавача, што
се испоставило као одлична животна
лекција – прича Драгана.
Најтежи корак је ипак стати пред
макар једну особу и говорити наглас
најинтимније емоције.
– Заиста је потребно много вежбе и
искуства како би се такви тренуци
претворили у уживање. Мени је представљало олакшање што су моје радове објављивали књижевни портали,
па сам имала увид у реакције читалаца, то ме је и бодрило да не одустанем – објашњава.

Бојан Васић

Писање је њен хоби, јер једино тако може да задржи свој смисао.
– Комерцијализовање уметности одузима слободу изражавања, јер тек
када оголимо душу, можемо створити дело. Све што стварам је игра,
откривање себе саме. Уметност говори, само је важно да отворено уђемо у интеракцију с њом – закључује
Драгана.

Млади Атлас
Стефан Станојевић (25) студира српску књижевност и језик на Филолошком факултету у Београду. Његове
песме објављене су на више интернет
портала, у онлајн и штампаним издањима часописа, и један је од најзаступљенијих аутора у зборнику „Рукописи”. Од 2015. одржао је преко
тридесет вечери поезије и тако вратио учестала читања поезије у свом

Након војног
удара који је
пуковник
Кар лос Ка стиљо Армас
извео 1954.
године у Гвате ма ли уз
финансијску
и логистичку по моћ
Сједињених
Аме рич ких
Држава,
продубила се криза у односима
Истока и Запада, чије се последице по Латинску Америку осећају и данас.
Два читаоца који до 9. септембра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Која времена су за вас
била најбурнија?”, наградићемо по
једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

Фото: Ј. Топић

Таленат за писање може се приметити већ код деце у основној школи и,
ако неко тада почне да их бодри и
усмерава, они врло брзо засијају пуним сјајем. Наш град има пуно младих писаца који имају шта да кажу!

„Бурна времена”
Марија Варгаса
Љосе

Стефан Станојевић
граду. Од јануара 2018. уређује једини пан че вач ки књи жев ни се ри јал
„Punchtown poetry” у клубу „Штаб Погон”. Објавио је збирке поезије „Млади Атлас” и „Напад панике”. Радио је
као новинар, физички радник, професор на замени, магационер. Члан
је Удружења књижевника и књижевних преводилаца Панчева.
– По е зи ју сам по чео да пи шем
2013. године, када сам и постао активни читалац. Прва песма у слободном стиху, коју сам назвао „Невреме”, сада носи назив „Дан је почео без везе” и отвара моју нову збирку „Напад панике”.
У почетку је писао прозу, али се
ипак определио за поезију, у којој емотивни набој више долази до изражаја.
– Нисам много пажње посвећивао
уређивању рукописа за прву збирку
„Млади Атлас”, жеља да се све каже и
еуфорија били су превелики, па сам
пожурио и уврстио песме које су настајале 2015. и 2016. године. Нисам
знао на која врата да покуцам, нисам
довољно познавао издаваштво, сцену,
процес... То би и био мој једини савет
за све који пожеле књигу: да се ослободе идеализација и романтизовања
објављивања књиге. Треба се добро
распитати, упознати све и тек онда
размислити о опцијама. Све сам радио сам. Издавач ме је случајно пронашао залуталим мејлом, новац за
штампу нашао сам сам, такође сам
сам регистровао и завео књигу, носио
новац штампарији, организовао промоције, организовао продају, носио
књиге у књижаре... То није посао аутора. То није био мој посао! Посао
аутора је да пише, ради на свом рукопису и врло добро истражи издаваче.
Постоје конкурси за прве књиге и часописе, постоје серијали јавних читања; потребно је објављивати, читати,
наметнути се – објашњава Стефан.
Недавно је објављена његова друга
књига у едицији „Најбоља” Удружења
књижевника и књижевних преводилаца Панчева.
– Потпуно неочекивано, понудили
су штампање збирке, а то за мене, као
великог локалпатриоту, има велику
вредност. Тренутно тражим издавача
за реиздање или допуњено издање
„Напада панике”, с обзиром на то да
је преводилац Живко Влаховић заинтересован да је преведе на француски. Недавно ме је уврстио у регионални зборник, међу тридесет пет најбољих младих песника и песникиња,
који ће бити преведен на тај језик –
прича Стефан.
Мирјана Марић

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Холанђанка”
Елен Кит
Амстердам, мај
1943. Док
лале цветају, на ци стичке трупе све више сте жу
обруч око
града. Последњи трза ји
хо ландског
покрета отпора нестају, а Марајке де Граф и њен муж
ухапшени су и депортовани у концентрационе логоре у Немачкој.
Марајке се нашла пред тешким
изазовом: мора да бира између споре смрти у радном логору и шансе
да преживи ако се придружи логорском борделу.
Два читаоца који до 9. септембра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Шта је за вас највећа уцена?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
шта значи савршен живот. Књиге
из „Вулкана” добиће аутори следећих порука:
„То је живот у коме не знаш шта
да пожелиш кад дуваш свећице на
торти, јер су ти све жеље већ испуњене.” 062/8869...
„Море, крај мора лежаљка и сунцобран, поред лежаљке пиво, мало даље друга лежаљка и на њој
Она. Ето, то је савршен живот.”
061/2083...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање шта за вас представља слобода говора:
„Шта је слобода говора, знају они
што их родитељи нису одмалена
учили да није пристојно рећи ’нећу’.” 063/1217...
„Оно за шта у Северној Кореји
јако дуго нису чули.” 066/3558...
Д. К.
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НАШ ГОСТ: СИНИША ВЕЉКОВИЋ, ДИРЕКТОР СТРЕЉАЧКЕ ДРУЖИНЕ „ПАНЧЕВО 1813”

УЛИЦА ДР СВЕТИСЛАВА КАСАПИНОВИЋА

ЖИВОТ У МАГИЧНОМ ТРОУГЛУ

Доктор свих врлина

Од куће до стрељане
и Беле Цркве, па
назад до куће
И тако без одмора...
Рођен је у Лесковцу, 1957. године, али он је прави Панчевац. У град на Тамишу доселио се са својом породицом
као шестомесечна беба и у њему остао. Ово је прича о Синиши Вељковићу, тренеру и директору Стрељачке дружине
„Панчево 1813”, али и о човеку који је цео свој живот посветио, како сам каже, „магичном троуглу” – породици, Феријалном савезу и „дружини”.
– Без обзира на изузетно богат друштвени живот, најпријатније се осећам у кругу породице, са сином Николом и ћерком Марином, које пратим кроз
живот најбоље што могу. Никола је инжењер аудио-видео технологије и све је успешнији и
самосталнији у том послу. Један је од оснивача фирме „Пнеума филмс”, с којом се пробија
у свету продукције, у којем се с
колегама успешно разви ја.
Остварио се и у афирмацији
младих преко „Конектинга” и
учешћа у више европских пројеката у Србији, Грчкој, Немачкој и њему најдражој Португалији. Стекао је богато искуство
и знање, цертификат лидера,
тако да је и предавао на радионицама младих, а тренутно је у
Петници. Драго ми је што је
креативан и што стиже да ради
и прелом новина Стрељачког
савеза Србије. Марина је инжењер електронског пословања,
радила је више послова, а сада
је у „Рајфајзен банци”. Она је
већ брижна мајка деветомесечне Викторије, моје унуке, која
је унела радост и ведрину у нашу породицу, заједно са зетом
Ненадом. Марина је била успешан такмичар у стрељаштву од
2003. године и пратила ме је
кроз сва догађања у стрељани,
а тако је и данас. И даље се такмичи у сениорској категорији
и добро гађа, али је и стрељачки судија на такмичењима у
Панчеву. Веома се добро разумемо и имамо планове да се
остваримо и у бизнису у наредном периоду. Иначе, увек сам
се бавио разним пословима који су помагали развој деце и
породице. Продавао сам пакетиће за Нову годину, био успешан Деда Мраз, продавао сладолед десет сезона у центру града у време инфлације и санкција, бавио се туризмом, снимао и фотографисао прославе,
чиме сам комерцијализовао велику љубав према фотографији
још од основне школе. Помагао сам у пољопривреди, гајио
коке носиље, товне пилиће, па
и прасиће. Одмалена сам помагао у градњи породичне куће у Војловици, играо се у радионици свог оца Видоја Вељковића, који је знао 20 заната,

али ме је ипак најбоље научио
да играм шах – започиње своју
животну причу наш саговорник.
Поред тога што се није либио да се лати било ког посла,
Синиша је велики заљубљеник
и у путовања.
– Радио сам у „Утви” 14 година, као машински техничар
на „Галебу”, потом као инжењер статистике у служби плана
и анализе СОУР-а, а онда и у
„Утва–Возилима”. Тада сам био
активан и у омладинској организацији, па сам био председник омладине 1983. године, а

а ми смо од наше куће направили пријатан кутак за све чланове Феријалног савеза Панчева, кроз који је до сада прошло
2.000 људи. Редовно долазе чланови из Смедерева, Новог Сада, Београда и околних места.
Најбољи сарадник из Беле Цркве ми је Иван Бранисављевић,
познат као председник СД-а
„Одбрана” из Беле Цркве, који
је увек спреман да пружи сваку
помоћ. Чести гости су нам музичари, кувари и уметници на
сликарским колонијама Стрељачке дружине „Панчево 1813”

после одслужења војног рока
провео сам јако лепе тренутке
с 1.200 младих колега с којима
сам путовао сваког викенда. То
ме је и оријентисало у животу,
тако да сам наставио да путујем с феријалцима из целе Србије и наставио активности, почев од 1979. године у Феријалном савезу Панчево као председник, а потом и у Новом Саду. Био сам секретар Феријалног савеза Војводине, а на професионалној функцији сам провео пет година, од 1987. до 1992.
Сада сам председник ФС Војводине и потпредседник ФС Србије, док сам у Феријалном савезу Панчево члан Управног одбора са Слађаном Думићем и
Петром Илићем, којег смо изабрали за доживотног председника. Поделили смо посао, они
раде учлањења, излете и „плаве
вечери”, а ја већ 20 година водим камп панчевачких феријалаца на Градском језеру у Белој Цркви. Од 2008. сам домаћин куће Феријалаца Панчева,
са пет соба и два прелепа дворишта, на 20 метара од дивне
мале плаже, на којој уживамо
од маја до септембра сваке године. Моја деца су у кампу проводила по два месеца, заједно с
мноштвом деце која су сваке
године прошла кроз камп у сменама од по педесеторо људи.
Камп смо формирали одмах после бомбардовања 1999. године, захваљујући официру Драгиши Жиги, који нам је обезбедио опрему, а локацију смо заједно изабрали, јер је у Белој
Цркви најчистији ваздух, као и
вода у свих седам језера, али и
у хладној Нери. Тако је и данас,

које се редовно одржавају у нашем дворишту. Тако смо направили „фузију” феријалаца и
стрелаца, с обзиром на то да ја
успешно водим Стрељачку дружину „Панчево 1813” већ 26 година, као секретар, па директор, а последње четири године
и као тренер свих селекција –
препричава Вељковић свој живот у магичном троуглу.
Љубав према стрељаштву стекао је још као дечак. На срећу
бројних такмичара из нашег
града, та емоција га није напустила до данас.
– У детињству сам имао пуно
пиштоља и пушака, те ми је било интересантно да погађам циљеве и много сам вежбао у дворишту. Зато ми није био проблем да се 1975. године са школског такмичења одмах укључим
у јуниорску екипу СД-а „Панчево 1813”, у којој сам се пронашао као спортиста, друштвени радник, мајстор за поправке, стрељачки судија, инструктор за рекреацију, тренер и организатор великих такмичења,
а сматрам да је врхунац моје
љубави према стрељаштву издавање часописа Стрељачког савеза Србије од 2006. године до
данас. Да бих исказао успехе
наше дружине, спровео сам идеју у дело и смислио концепцију
јединог часописа о спортском
стрељаштву, која је примећена
од људи из ССС-а, постао сам
уредник часописа, научио занат
у штампарији „Графос интернационал” од Пеце Миловановића, а потом је исто учинио и
мој син, тако да га и сада успешно припремамо два пута годишње. Био сам члан УО ССВ-а

ПРИ ЗНА ЊЕ ЕВРОП СКЕ СТРЕ ЉАЧ КЕ ФЕ ДЕ РА ЦИ ЈЕ
Много тога је Синиша дао
стрељачком спорту у Србији.
Готово целог себе.
– Мојих четрдесетак колега
из СД-а „Панчево 1813” и ја,
одмах након бомбардовања,
направили смо највећу стрељану на Балкану, са 60 стрељачких места, у Црвеном магацину. Од 2000. до 2008.
сваке године смо организовали првенства Србије и Војводине у више категорија, радничка и школска првенства и
дружили се. Тада смо имали
37 стрељачких судија, а ја
сам положио за интернационалног судију и од тада обављам функцију техничког делегата. Успешно смо спро-

вели два европска првенства
у дисциплини 300 метара пушком великог калибра (2005.
и 2011) на стрелишту у касарни „Стевица Јовановић”, које
сам с колегама адаптирао у
пролеће 2005. године, после
пет месеци непрекидног рада. На оба сам био шеф стрелишта, с нашом судијском
екипом која је посао обавила
без грешке, па и шеф протокола целог Првенства Европе, за шта сам добио и признање Европске стрељачке
конфедерације. Тада смо и
на стрелишту Ковилово спровели и два првенства Балкана, па и Светски куп 2010. године, на којем сам био шеф

протокола, а радило је и десетак наших судија. Били смо у
то време најјачи као тим и веома успешни на такмичењима; уз одличну сарадњу с
тренером Иваном Манојловићем, Ташана Богатиновски је
освојила бронзану медаљу у
гађању малокалибарском пушком на Првенству Европе у
Ковилову, а поред ње у репрезентацији су били и: Тијана Коларик, Габриел Даутовић, Вукашин Јосиповић, Милица Сретеновић и наравно
Дејан Пешић, који је држао
чак седам јуниорских рекорда, а и данас је веома успешан сениор – поносно каже
Вељковић.

и ССС-а у четири мандата, до
2017. године, а у једном и потпредседник, захваљујући активностима и успесима у панчевачкој „дружини”. Наша екипа
сениора је константно друга у
држави, а сениорке су 2014. биле шампионке, исте године када је наша женска репрезентација Србије постала шампион
Европе. Поносим се и тиме што
је Милица Сретеновић наставила каријеру тренера у Дубаију, након успешне спортске каријере и пет година рада у канцеларији „дружине” и на часописима ССС-а. Поносан сам и
на наше сениоре „пиштољаше”
који су 2012. године били прваци Србије у А-програму, а већ
десет година су прваци Србије
у Ц-програму. Саша Петровић
и Јовица Бубало су освајачи првог и другог места појединачно
на свим првенствима Србије и
Војводине. Све екипе јуниора и
сениора у Ц-програму су редовно у врху, као и пионири које ја
припремам од 2016. године. Тако је Алекса Ракоњац постао
најбољи пионир на ранг-листи
ССВ-а и ССС-а за 2019. годину,
а захваљујући успесима у гађању из стандардне ваздушне пушке – и најбољи кадет Панчева. Да је Спортски савез Панчева био у праву, Алекса је ове године доказао освајањем и првог места у финалу јуниора у
А-програму. Имамо и одличну
екипу пионирки и кадеткиња,
где су успешне Ива Ракоњац и
Теодора Кондић освајачице медаља и наступају у свим финалима, а ту су и одлични пиштољаши Стефан Кешишјан, Велимир и Марко Нинковић, који
су већ освајачи медаља и на које рачунамо у наредном периоду. Тренутно сам једини лиценцирани тренер у „дружини”, али
док не пронађемо друге, није
ми тешко да држим све селекције под контролом и да их пратим на такмичењима. Задовољство ми је да нашим такмичарима помогнем у остваривању
резултата и освајању медаља.
Редовно наступамо на свим такмичењима уз помоћ родитеља
и пријатеља стрељачког спорта,
а редовно се и укључују млади
од 10 до 15 година у школу стрељаштва и наступају у Лиги Војводине, за коју сам ја био иницијатор и успео да је формирам
пре 20 година. Уз помоћ ССВ-а
и Секретаријата за спорт АП
Војводине, набавили смо опрему и електронску мету и адаптирали ваздушно стрелиште, тако да сада располажемо двема
салама са укупно 22 стрељачка
места, где редовно спроводимо
Куп Србије, Првенство Војводине и разна школска такмичења
и такмичења радника и инвалида. Једино ми је жао што Град
Панчево нема разумевања за
стрељаштво у Панчеву и не можемо да адаптирамо и користимо отворено стрелиште за велики и мали калибар, већ путујемо у Београд, Зрењанин и Нови Сад на тренинге. Град Панчево већ седам година не издваја средства за Стрељачку дружину, али верујем да ће се то
променити. Захвалан сам свим
стрељачким радницима, члановима и пријатељима Стрељачке
дружине, која је основана давне
1813. године у Темишвару, сама се финансирала током 207
година постојања и стварала своју имовину, зграду и земљиште
на којем радимо, и што се цело
насеље Стрелиште зове по нама, иако нам је оно затворило
ватрено стрелиште. Ми историју поштујемо и чувамо све експонате за музеј стрељаштва који ћемо уредити у згради „дружине” – погађа у центар „први
стрелац” нашег града.
Синиша Вељковић – „радилица” која не стаје. И тако већ
пола века... Свака част!
Александар Живковић

Улица др Светислава Касапиновића пресеца центар града
од Кеја Радоја Дакића до Улице Милоша Требињца. Истоимена улица постоји и у Новом Саду...
Светислав Касапиновић се
родио 1839. године у Панчеву, од оца Георгија, сапунџије и закупца државне имовине, и мајке Софије, рођене
Поповић. Кућа им је била у
Маргити, у Јабучкој 47. Светислав је био петогодишњак
кад му је отац изненада умро,
а мајка се тек после десет година преудала за панчевачког трговца и житара Ђорђа
Д. Кокоа. Тада су се преселили у кућу у улици која данас
носи његово име, на броју 5.
Светислав Касапиновић је ту
живео наредних 68 година,
до своје смрти.
У Бечу је студирао права,
које је завршио са одличним
успехом. Имао је 26 година
када је промовисан у доктора
правних наука и када се прикључио борцима за уједињење и ослобођење Србије Светозару Милетићу и Александру Сандићу, који су ту радили на покретању политичког
листа „Застава”.
Био је посвећен и истрајан
борац за очување и јачање
српске народно-црквене аутономије у Аустроугарском
царству, а ватрене текстове
објављивао је и у „Панчевцу”.
У више наврата био је посла ник Срп ског на род но-црквеног сабора, а 1876. и
1877. године био је хапшен под оптужбом за
велеиздају, али је оба
пута ослобођен. У
политичким превирањима је 1884. године са својим ставом остао у мањини, па је, по ред
политичких напада,

доживео и исмевање и ругање од стране Змаја у хумористичком часопису „Стармали”. Пошто је програм одбачен и од српских политичара
у Војводини и од мађарске
владе, Касапиновић се, разочаран, повукао из политике.
Одлучно се супротстављао
германизацији и мађаризацији у Банату. Био је врло близак с Лазом Костићем и протом Васом Живковићем, а један од млађих пријатеља био
му је и сликар Урош Предић.
Годинама је био истакнути
члан панчевачке православне црквене општине и, захваљујући његовом угледу, многи племенити Панчевци су
завештали своја имања православној цркви у Панчеву.
Основао је Друштво за распростирање корисних књига и
Друштво за потпомагање сиромашних ђака у српским
основним школама, а захваљујући његовом залагању у
Панчеву је 1874. године основана Српска виша девојачка
школа.
Успешно се бавио и адвокатуром у Панчеву и био цењен
по стручности и личном поштењу. Због своје образованости, префињености, елеганције, те племенитог и несебичног карактера Панчевци су га
звали „доктор свих врлина”.
Касапиновић је остао нежења, иако се знало да је заљубљен у Софију, кћерку проте Васе Живковића, која се
касније удала за београдског
инжењера и архитекту
Мар ка Жив ко ви ћа.
Умро је у дубокој старости, као заслужни
угледни грађанин,
1922. године у родном Панчеву.
Парк у цен тру
града краси његова
биста.

Кућа у којој је живео Светислав Касапиновић

IN ME MO RI AM

Јанко Барјактаровић
Са животне сцене сишао је примаријус др Јанко Барјактаровић.
У панчевачком здравству оставио
је неизбрисив траг и због тога ће
га се његове колеге и бројни пацијенти сећати с поштовањем.
Рођен је 26. августа 1937. у Новом Пазару. Студије медицине
завршио је 1964. године у Београду. Вођен срцем, одлучио је
да свој животни пут настави у
Панчеву, где се оженио својом
колегиницом докторком Мирјаном Давидовић. Специјализацију интерне медицине завршио је 1974, а ужу специјализацију из кардиологије 1978. године на Медицинском факултету у Београду.
Заувек ће остати запамћено да је 1977. године у Општој
болници Панчево на Интерном одељењу оформио Коронарну јединицу, што је за оно време био изузетан и велики
напредак у лечењу најтежих кардиолошких пацијената.
Захваљујући стручности и организационим способностима, доктор Јанко Барјактаровић био је више година
директор Опште болнице Панчево, а потом помоћник
директора Здравственог центра „Јужни Банат”. Пратио је
савремена достигнућа и учествовао на многим домаћим
и иностраним научним скуповима, где је презентовао
своје радове, а објавио их је укупно седамдесет два.
Звање примаријуса добио је 1982. године. Прегоран докторов рад и ангажовање, поред његових колега и пацијената, препознала је и шира друштвена заједница, па је 1993.
завредео тадашње највише општинско признање – Октобарску награду, на коју је био врло поносан. Желећи да
одржи контакт са струком, након пензионисања је више година радио као професор у Средњој медицинској школи
„Стевица Јовановић”. Свој радни век завршио је 1997. године на позицији саветника директора Здравственог центра, а овај свет напустио је 22. августа 2020. године.
Вечна му слава и хвала!
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ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Потрудите се да не будете
превише брзоплети у доношењу одлука, поготово ако су
оне везане за старије чланове породице. На послу сагледајте ситуацију и из другог
угла.

Ако сте слободни, пред вама
је занимљива авантура. Због
лошије комуникације могући
су мањи проблеми за Ваге
које раде у медијима. Концентрација вам је на ниском
нивоу.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Можете очекивати повољну
пословну прилику. Имате подршку утицајне особе. Водите
рачуна да се нека непријатност не испречи у вашој вези
и погорша климаве односе.

Не ускраћујте партнеру могућност да вам помогне да
пребродите овај тежак период. Зарађујете мање него
што трошите. Обуздајте се,
јер вам прети финансијски
колапс.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Пред вама су изузетно повољне пословне понуде. Добро извагајте коме ћете се
приклонити. У породици вам
предстоји леп период и могуће је велико породично
славље.

Ове седмице ћете претеривати у свему: у љубави, јелу,
пићу, забавама, али и свађама. Мало се умерите јер
партнер неће имати бескрајно стрпљење. Послови вам
добро иду.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Водите рачуна да не будете
превише похлепни, јер вам
се све може распршити као
мехур од сапунице. Помало
сте несигурни у своја осећања према партнеру, али не
журите.

Изненадиће вас позив старог
знанца за излазак. Послови
тренутно мирују, али ваши
планови имају све предиспозиције да се у скорој будућности остваре. Контакти са
странцима.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Када научите како да се зауставите, препреке и одлагања биће иза вас, али и подршка сарадника ће бити отворенија и директнија. Разговарајте с партнером, јер вам се
неко меша у везу.

Ваше реакције су енигма за
партнера. Једноставно не може да вас прати. Обуздајте
мало свој его. Сарадници
вам завиде на ефикасности,
али имате подршку претпостављених.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Породица и пријатељи врше
притисак на вас да се помирите са старим партнером,
али то је ваш живот, па и одлука нека буде ваша. Занемарујете послове па се завидљивци радују.

(19. 2 – 20. 3)
Осећате да сте презасићени
на послу и хитно вам је потребан краћи одмор, али треба и да размислите о пословној понуди коју сте недавно
добили. Партнер вас у свему
подржава.
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КАКВЕ СУ БИЛЕ ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА ПРЕ ОСАМДЕСЕТ ГОДИНА

ЗАБРАНЕ, ЗАБРАНЕ, И УЗАЛУДНИ САВЕТИ
Историјске чињенице нису ништа друго него потврда вечног
смењивања сличних процеса. А
о њима су људи често водили
дневнике, чували преписке, слагали успомене у кутије, фиоке...
– „бележили су време” у борби
памћења против заборава.
Страхиња Атанацковић, примеран ђак из Алибунара, који
је пре готово једног века похађао школу у Београду, нашој
Градској библиотеци је тако
поклонио своје ђачке књижице. Ради лепог сећања и оживљавања прошлог времена, власник ових докумената мислио
је и на своја поколења. Оставио нам је документе о свим
обавезама ондашњег доброг ђака, и све то лепо стоји у овом
тананом џепном издању.
Књижице из 1934, 1938. и
1941. године, то јест из првог,
четвртог и седмог разреда гимназије овог ученика, живо осликавају оно време и прилике у
школама. Треба имати на уму
да прва четири разреда гимназије одговарају данашњим вишим разредима основне школе, а да је „виша гимназија”,
од петог од осмог разреда, оно
што ми данас називамо средњом школом.

Француски и филозофија
Рецимо, ђачка књижица тих
година сматрала се веома важним документом. Служила је
уместо личне карте и њоме су
уче ни ци по твр ђи ва ли свој
идентитет. „Ученик је дужан
стално носити са собом своју
ђачку књижицу и на захтев сваке власти показати је ради леги ти ми са ња”, пи ше у овом
документу.
Имао је шест часова током
пет радних дана у недељи. Као
што се ми чудимо предмету
„српскохрватски језик” који су
имали наши родитељи, тако
они могу да извију обрве кад
прочитају да је овај ђак из Алибунара у Краљевини Југославији имао часове „српскохрватско-словеначког језика”. Остали његови предмети били су

француски, математика, нацртна геометрија, писање, цртање
и певање (данас се то зове ликовна и музичка култура), затим гимнастика и ручни рад.
Пошто је ове науке успешно
савладао, у вишим разредима
добио је и веронауку, историју, земљопис, природопис, физику, хемију, хигијену, уметност и шта друго него основе
филозофије, од којих наравно
све и почиње.
Али ондашња ђачка књижица, поред оцена из ових предмета, садржала је и правила лепог понашања, да би ђак израстао у исправног човека. Његов

Испада да је ондашњих 150 динара било као данас 6.000. И
онда и данас, за обичне људе –
доста!

Јасно и гласно: „Здрав однос
између школе и дома може почивати само на чистој и пуној
истини. Мада у први мах невидљиво, зло се спрема самоме ученику, ако дом не говори
школи отворено пуну и чисту
истину о свима његовим особинама а нарочито манама и
недостацима, ако дом ма који
његов поступак или прикрива
или изврће или тумачи у његову корист.”
Поред обавеза ђака, школа
је прописала и обавезе родитеља или старатеља:
„Старалац мора да буде тачно упознат са распоредом рада
у школи, и да у сваком тренутку зна где се ње гов уче ник
налази ван школе, и онда када
излази у шетњу или на игру.”

препоручила или по његову избору одобрила, или књиге чију
поуздану вредност познаје сам
старалац учеников, а да не сме
читати дневне листове, јер они
нису намењени деци и младићима већ зрелим људима, који
умеју добро разликовати вредност здравих или болесних појава у друштву које јавност региструје”.
А кад је понашање ђака у питању, упозорења и правила никад доста. Од ондашњих, рекли бисмо данас: тинејџера,
очекивало се:
• да „ученик буде скроман –
јер скромност значи разумност
и јасну свест о бескрајном пољу људскога незнања”;
• да „буде уздржљив и савлађује афекат – јер је то прва одлика културног човека и значи
снагу”;
• да „преко његових усана
никада не пређе ружна или скарадна реч – јер псовка срамоти
и понижава човека и народ коме он припада”;

Осим овог, „старалац свакога дана разговара с учеником о
свему што је ученик у школи
опазио, видео, чуо, научио” и
мора да пази да „ученик никад
нема при себи новаца којима
би располагао по своме нахођењу, не полажући никоме рачуна”. Такође, родитељ мора
да пази да „ученик, сем својих
школских књига, сме читати
само књиге које му је школа

• да „увек послуша глас савести – јер је кобно оглушити
се о божански глас у нама”.
И онда, као и данас, видимо
из овог јединственог документа, старији су од деце тражили
да буду боља од њих одраслих!
Али видимо и то да свет није пропао зато што деца нису
испунила све њихове жеље и
захтеве!
Јелена Катана

Шта је школа тражила
од родитеља

родитељ или старатељ је својим
потписом потврђивао колико се
ученик држао ових правила.
Можда је боље уместо „правила лепог понашања” написати „ђачки закон”, јер су упутства за ђаке, правила и прописи били раздељени на чланове,
као у правом законском акту.
Тако, на једном месту се каже: „Ученици се морају владати, у школи и ван ње,
онако како
до ли ку је
вас пи та ној омлади ни
и
клонити се
свега што
би би ло
штетно по
њ и х о в
углед, здра вље и достојанство”, а у наставку:
„Старији ученици треба у
ово ме да слу же за углед
млађима”.
Наглашава се да је најважније да „ученици увек говоре истину и да су искрени, скромни,
пажљиви и љубазни према свакоме”, а разлог је једноставан:

„Лагање, претварање и неискреност нису достојни ученика”.
Тајна успеха је проста: „Дужност је ученика да своје послове свршавају тачно и на време, да раде савесно и са љубављу, јер само такав рад носи у
себи задовољство и води напретку”.

Без улепшавања лица
Здрав дух треба да је у здравом телу, одавно се знало...
„Ученици треба да пазе на
чистоту тела и одела, јер је чистота први услов здравља, а чување здравља једна је од првих
ду жно сти, сто га уче ник не

сме долазити у школу прљав,
поцепан,
не у ми вен
и
неочешљан...”
Шта ли би ондашњи ђаци казали да виде садашње „колеге”!? Јер, тада је било прописано: „Одело учениково мора
бити увек уредно и скромно, и
мора у свему одговарати школским прописима о одевању ученика (школске кецеље, капе и
др.). Забрањена је
упо тре ба сред става за улепшавање лица, као
и ношење свих
непотребних
украса...”
Можда данас
зву чи не ве ро ватно, али је онда заиста тако
било!
Ни ово не звучи много савремено: „Дужност је ученика да између себе негују дружељубље, да су пажљиви и трпељиви један према другоме.
Ако би се међу ученицима десиле размирице, треба да се
труде да их сами отклоне на
леп другарски начин; а ако то
није могуће, да се обрате школској власти... За нанесену увреду ученик не сме сам себи прибављати задовољење”.
Као што се данас разред не
може замислити без редара, тако није могао ни оне давне
1934. године. Али њихов списак обавеза био је дужи: поред
пријављивања изостанака, провере школског прибора, проветравања учионица, њихов задатак је био и да читају молитву пред почетак првог и на
свршетку последњег часа!
Мора се признати да се онда
више држало до речи!
Родитељи или старатељи су,
тако, могли да правдају изостанке у случају болести. Лекарско уверење доносило се само у изузетним случајевима –
ако су школске власти сумњале у превару... А са изостанцима није било шале, па су тако
и „дневни и полудневни излети (екскурзије)” били обавезни,
а изостанци с њих рачунали су
се као изостанци са часова.

Политика избачена из
учионица
Да би дете постало човек, школа је забрањивала „картање,
коцкање, задуживање, трговање, пушење”, али и „скупљања

новца ма за какву сврху без допуштења школске власти”!
Што се политике тиче, ђаци
нису могли да сазивају зборове,
да објављују своје саставе или
да покрећу и уређују листове
самоиницијативно. „Одобреним ђачким дружинама допушта се рад само у школској
згради и под надзором школске власти.” Што је сигурно,
сигурно је! Подсетимо, то је
време превирања и јачања социјалних и левих покрета и
партија, и цео државни апарат
био је упрегнут у сузбијање
комунизма!
Те ле ви зиј ски про гра ми и
филмови данас имају ознаку
12+ и 18+, која сугерише садржаје непримерене назначеном узрасту. У оно време ствари су биле једноставније:
„Без одобрења школске власти ученицима је забрањено
походити: позоришне, биоскопске, циркуске и друге претставе, свадбе и дневне забаве с
игранкама. Ученицима је забрањено посећивање свих ноћних забава с игранкама.”
Али пошто је младост тражила своје, игранке, односно
журеви, организовани су у самим школама. Наравно, без алкохола и под строгим надзором дежурних професора.

Озбиљне казне
Наравно, и онда и сада знало
се да су правила понашања само списак лепих жеља уколико се за њихово непоштовање
не изричу казне. Као и сада,
најблаже су биле укори разних
нивоа. Али то ни издалека није било све. После укора су
следили:
„Удаљење за једну школску
годину по одлуци директоровој, а на предлог разредног
већа. Такав се ученик не може упи са ти те го ди не ни у
једну средњу школу у истом
месту.”
„Искључење из свих средњих
школа у томе месту за једну
или две школске године, по одлуци наставничког савета, која се доноси већином гласова.”
„Изгнање из свих средњих
школа у Краљевини, с правом
или без права на полагање приватног испита, по одлуци најмање две трећине присутних
чланова наставничког савета.”
И онда, као и сада, од ђака и
њихових родитеља тражило се
да дају паре за разноразне дажбине: школске 1938/1939. године плаћало се за здравствени фонд 20 динара, за заједницу дома и школе – 24, за подмладак Црвеног крста – четири, годишњи извештај – 10...
Све у свему, на признаници о
целокупно плаћеној школарини, с још неким плаћањима,
писало је 150 (сто педесет динара). Поређења ради, дневне
новине коштале су динар, па
се неко поређење с данашњим
ценама може извести ако се
ове бројке помноже са 40, колико новине коштају данас.

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.

Избачени штенци
Неки нечовек избацио је ових
пет преслатких малишана тик
поред прометног пута у Скадарској улици на Kудељарском насипу. Није ни покушао да их
удоми, већ их је оставио на милост и немилост суровом свету.
Вероватно би угинули да нису пребачени мало даље од пута, али ни тамо нису сигурни,
будући да има других паса и саобраћај их веома угрожава.
Били су веома уплашени, а сада су кудикамо опуштенији
и разигранији. Срећом, један од њих је већ удомљен, а заинтерсовани за преостала четири „слаткиша” могу да се јаве на
телефон 064/861-22-29.

Топи
Овај малиша је пронађен између
две пруге на почетку Скадарске улице, недалеко од топлане која се налази поред некадашње пиваре. Топи је унезверено трчао по путу и за
длаку избегао да га не удари воз.
У питању је весео мужјак, стар годину дана; одрастао је и стасао за нови почетак у нечијем сигурном дому.
Очишћен је од глиста, бува и крпеља, а обезбеђена му је и
бесплатна кастрација, док се све друго може сазнати на број
телефона ý061/175-96-ý92.

Све информације о овој акцији могу се добити на имејл адреси
ljubimci.pancevo@gmail.com. Уколико неко жели да удоми напуштеног
пса или штене, расног или мешанца, или је животињу изгубио,
требало би да позове градско прихватилиште на 013/352-148.
На овај начин свако може да пронађе верног пријатеља за цео живот!
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ЈУНИОРСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У АТЛЕТИЦИ

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У ВЕСЛАЊУ

ТРОФЕЈИ ЗА
АЛЕКСУ И МАРИЈУ

ТАМИШ „ПРЕПЛАВИО” ПАЛИЋКО ЈЕЗЕРО

Нашим суграђанима
чак тринаест медаља
Сјајна атмосфера
у тиму

У Крушевцу је прошлог викенда одржано Првенство Србије у атлетици за старије јуниоре, на коме су запажене
резултате остварили и такмичари панчевачког Динама.
Алекса Живанов је постао
првак Србије у бацању копља,
а до најсјајнијег одличја стигао је с хицем од 51,50 метара. Иако то није његов најбољи резултат, с обзиром на то
да је још увек млађи јуниор,
овај трофеј има још већу вредност. Људи из Динама очекују да ће Алекса добити и позив селектора за учешће на
Првенству Балкана у Истанбулу.
Марија Мркела је освојила
сребрну медаљу у трци на 400
метара, с резултатом од 57,53
секунде. Било је то још једно
добро издање панчевачке пионирке, која се равноправно
такмичи и са старијим јуниоркама, девојчицама које су
четири године старије од ње.
С обзиром на то да Марија
већ две године на сваком државном првенству осваја трофеје, велике амбиције у вези

с њом има и Атлетски савез
Србије. Ова сјајна атлетичарка се пласирала и у финале
трке на 200 метара, али у договору с тренером пропустила је надметање због учешћа
у штафети на 4 x 400 метара.
– Динамо ће у наредних
тридесетак дана показати сву
снагу својих атлетичара и умеће њихових тренера. Сигурни смо да ћемо бити пети
клуб у Србији, што би био најбољи пласман у историји клуба – рекао је тренер Љупчо
Цветкоски.
Запажен је био и Страхиња
Стевшић, који је био четврти
у трци на 800 метара, истрчавши лични рекорд од 1,59
секунди. Само две десетинке
делиле су га од медаље. Пето
место је заузела и женска штафета у надметању на 4 x 400
метара, у саставу: Анђела Кићовић, Анастасија Мркела,
Миона Бркић и Марија Мркела. Успешну трку је имао и
Андреја Божанић на 800 метара, при чему је остварио
нови лични рекорд од 2,08
минута.

Ве слач ка ре га та „Вој во ди на
опен”, која се уједно бодује и
за Првенство Војводине, одржана је прошлог викенда на
Па лићу. У генерал ном пла сману ВК Тамиш је освојио
друго место, с 13 одличја. Шест
златних, три сребрне и четири бронзане медаље донели
су веслачи овог клуба у своје
Панчево.
Конкуренција је била изузетно јака јер су учествовали сви
веслачки клубови из Србије, а
ВК Тамиш је наступио с рекордним бројем такмичара у
свим дисциплинама, од пионира до сениора.
Жетву златних медаља започео је наш прослављени репрезентативац Милош Станојевић,
који је доминирао у лаком и
тешком скифу, као и у лаком
дубл-скулу с младим и перспективним панчевачким кадетом Немањом Бадрљицом.
Немања је збиру медаља додао
и сребро у скул-четверцу, у комбинацији с ВК-ом Графичар, и
бронзу у скифу за кадете у најјачој могућој конкуренцији од
18 чамаца.

Пионирски четверац-скул који су чинили: Михајло Марковић, Огњен Виденов, Петар Перић и Марко Јанчикин на свом
првом наступу у овом саставу
окитио се златном медаљом.
Први дан такмичења трофејима су за вршили Мартина
Герстнер у дисциплини скиф за
пионирке и Бојан Симић у скифу за лаке сениоре, који су се
окитили бронзаним одличјима.
Другог дана, потврђујући свој
раскошан таленат, пионирски
дубл-скул у саставу Михајло

Марковић и Петар Перић освојио је највреднији трофеј. У истој трци је учествовао и дублскул који су чинили Огњен Виденов и Марко Јанчикин. Ови
дечаци су заслужили бронзане
медаље.
Девојке из Тамиша у четверац-скулу за пионирке: Марта
Станчић, Теодора Дангубић,
Анђела Зенг и Мартина Герстнер показале су своју борбеност и упорност и освојиле титулу вицешампиона Војводине. Жетву медаља су завршили

Милош Станојевић, Милош Бадрљица, Бојан Симић и Немања Бадрљица, који су у четверцу за сениоре освојили златну
медаљу.
Екипу Тамиша су предводили млади тренери Огњен Матијевић и Игњат Радовановић,
који су уз помоћ прекаљеног
аса Милоша Станојевића, капитена екипе, успели да направе изузетну такмичарску атмосферу међу веслачима, што
је резултирало освајањем невероватних тринаест медаља.

ФУДБАЛСКА ПРВОЛИГАШКА ПАНОРАМА

ПОЧЕТНИЧКЕ ГРЕШКЕ ОДНЕЛЕ БОД(ОВЕ)

Уместо да гостовање Железничара у Чачку, у трећем колу
Прве лиге Србије, буде још један меч који ће ући у клупску
архиву као величанствен догађај, на понос свих оних који
су себе уткали у велики успех
и успон овог спортског колектива, претворило се у праву
мору.
Требало је да то буде још један празник фудбала, јер је панчевачки „Жеља” одмерио снаге
с реномираним ривалом, некадашњим супелигашем, а утакмица је одиграна на лепом фудбалском здању крај Мораве, под
светлошћу рефлектора. Али...
На жалост љубитеља фудбала у
Панчеву, уместо по лепом, овај

сусрет ће остати упамћен по несхватљивим, почетничким грешкама појединих фудбалера „дизелке” из Панчева: Борац 1926
– Железничар 2:1 (1:0).
Домаћи тим је у првом полувремену био знатно доминантнији и права је срећа што
је постигао само један погодак. Центарфор Чачана Андрија Ратковић прописно се обрукао промашајима...
У наставку сусрета је приказано много боље издање Железничара. Извршене су измене
које су донеле бољитак у игри,
па је изгледало да ће Борац бити кажњен за своје промашаје
и да ће утакмица добити другачији ток. После једне сјајне

ак ци је Лу ке Сто ја но ви ћа и
Милоша Савановића „дизелка”
је изједначила на време, у 63.
минуту, а стрелац поготка био
је сјајни Савановић, најбољи
фудбалер Железничара, који је
тако постигао и свој трећи гол
од почетка шампионата.
И када се учинило да су Панчевци преузели иницијативу,
да имају снаге и за потпуни
преокрет, уследила је још једна почетничка грешка у одбрани, баш као и у прва два кола.
Тако су Чачани једну поклонлопту претворили у вредну победу и велико славље, а Панчевцима оставили бригу.
Железничар је играо у саста ву: Кне же вић, Јан ку лов

(Станимировић), Дашић (Стојановић), Плавшић, Радивојевић (Ковачевић), Н. Марковић,
Зорица (Станић), Митровић,
Јовановић (Петровић), Л. Марковић и Савановић.
После три одржана кола у
Првој лиги Србије Железничар и даље има само један
бод. Прилику да поправи свој
бодовни салдо имаће у петак,
4. септембра, када ће на СЦ-у
„Младост”, од 16.30, угостити Земун. Биће то још један
дуел панчевачке „дизелке” с
некадашњим суперлигашем,
али због епи де ми о ло шке
си ту а ци је у зе мљи пу бли ци
неће бити дозвољен улаз на
трибине.

ИГРА С ЈАЈАСТОМ ЛОПТОМ

ШАМПИОН ЈАК ЗА „ДИВЉЕ ВЕПРОВЕ”
Рагбисти Динама 1954 претрпели су пораз у Првој лиги Србије, и то од актуелног првака
државе Партизана. Утакмица
која је отворила јесењи део сезоне оправдала је очекивања
поклоника игре с јајастом лоптом.
Партизан је славио победу
над младом екипом Динама
1954, с резултатом 60:12. Популарни панчевачки „дивљи вепрови” добро су се држали у
првом полувремену, у једном
тренутку су пришли на само
седам поена заостатка, али нису имали довољно снаге и искуства да одрже ритам из првог
дела и у наставку утакмице.

Партизан је брзо повео са
12:0, Динамо 1954 је смањио
преко Александра Кркљуша на
12:5, али „цр но-бе ли” су у

наставку меча показали због
чега су шампиони.
Све што су Панчевци успели
да учине, јесте Воштићев есеј

у 57. минуту и Татићева трансформација за смањење резултата на 55:12. У последњим тренуцима меча Партизан је стигао до коначних 60:12.
Динамо 1954 играо је у саставу: Вид Пејовић, Владимир
Амбруш, Бојан Нешић, Стефан
Драмићанин, Давид Пал, Стефан Милевски, Милан Крнетић, Пе тар Хи нић, Ни ко ла
Адвигов, Никола Татић, Душан
Гавриловић, Александар Кркљуш, Вања Цветановић, Иван
Воштић, Алекса Кришан и Валентин Шуша.
Наредног викенда „дивљи вепрови” дочекују екипу београдског Рада.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

БРОНЗА ЗА
МАРКА
Такмичари Атлетског клуба Панонија били су веома активни
прошлог викенда.
Пионири су се надметали на
Отвореном првенству Војводине у Новом Саду, где су постигли запажене резултате.
Најбољи резултат је остварио Занди Штркаљ у трци на
300 метара, с новим личним
рекордом од 44,02 секунде. Запажене су биле и Јелена Грујичић и Исидора Павловић у трци на 100 метара, као и Ана
Драгојевић и Лајчи Штркаљ у
трци на 300 метара, али и женска штафета Паноније у надметању на 4 x 100 метара.

ВЕЛИЧАНСТВЕН УСПЕХ НАШЕГ МЛАДОГ СУГРАЂАНИНА

Овог викенда
Фудбал
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ЗЕМУН
петак, 16.30

Три златна одличја
на најјачем домаћем
такмичењу

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ВОЈВОДИНА 1928
субота, 16.30
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Чента: БАНАТ–МЛАДОСТ
Старчево: БОРАЦ–ЈЕДИНСТВО
недеља, 16.30

Петоструки државни
шампион

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ПОТПОРАЊ
Идвор: ПОЛЕТ–СЛОГА
Гај: ПАРТИЗАН – СТАРИ ТАМИШ
Хајдучица: ХАЈДУЧИЦА–СТРЕЛА

Панчево таквог момка одавно
није имало! Он је истински
спортски бисер Србије, то је
дечко на кога спортски стручњаци морају посебно да обрате пажњу. Он је већ сада велики шампион!
Наш суграђанин, деветнаестогодишњи Стефан Михајлов,
члан АК-а Црвена звезда, остварио је историјски успех, јер је
прошлог викенда у Крушевцу
освојио три златне медаље на
појединачном Првенству Србије у атлетици за јуниоре до
двадесет година.

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Качарево: ЈЕДИНСТВО–МУНДИJАЛ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–ЈЕДИНСТВО
Долово: ДОЛОВО–ПРОЛЕТЕР

Прошлонедељни
резултати
Фудбал

Стефан је првог дана такмичења, у квалификацијама, забележио најбољи резултат у трци на 100 метара. Овај изузетни спринтер је убедљиво тријумфовао и у финалу, с резултатом од 10,98 секунди, па се
тако окитио титулом шампиона наше земље.
Није то било све од овог сјајног момка. Истог дана, у вечерњим сатима, на Атлетском
стадиону у Крушевцу, под светлошћу рефлектора, Стефан је
заједно са својим клупским другарима из Црвене звезде освојио још једно најсјајније одличје. Овог пута то је било у
штафети 4 x 100 метара, а „црвено-бели” тим су чинили: Богдан Видојковић, Урош Дубајић, Стефан Каљуш и Стефан
Михајлов.
У недељу, 30. августа, другог
дана појединачног јуниорског
Првенства Србије, Стефана је
чекала трка и на 200 метара.

КАДЕТ МЕЂУ
СЕНИОРИМА

У наредном периоду Алекси
предстоје заостала такмичења
у гађању из ваздушне пушке, а
почиње и нова сезона.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

СТЕФАН МИХАЈЛОВ –
СПОРТСКИ ДРАГУЉ СРБИЈЕ

У недељу, 30. августа, на Првенству Србије за старије јуниоре Панонија је наступила с
три такмичара. Александар Дугић је тако у трци на 800 м
оства рио лич ни ре корд од
2:04,89, док Марија Гајић услед
великих врућина није до краја
истрчала трку на 3.000 метара.
Бронзану медаљу у бацању
копља освојио је Марко Стојиловић, који је до медаље дошао с хицем од 43,14 метара.
Наредног викенда „панонци”
ће наступити на Првенству Србије за сениоре у Новом Пазару,
као и на ултрамаратону у тркама на 50 и 100 км на Палићу.

Најбољи панчевачки кадет, млади Алекса Ракоњац, члан Стрељачке дружине „Панчево 1813”,
опробао се и у гађању малокалибарском пушком. Он је прошлог викенда учествовао на Првенству Србије у Новом Саду, у
категоријама јуниора и сениора.
Иако с малим бројем тренинга, успео је да се пласира на девето место у троставу јуниора
(3 x 40 метака), са одличним
резултатом од 1.122 круга, и то:
у клечећем ставу 364, у лежећем 380, а у стојећем чак 378
кругова. Недостајала су му само два круга за улазак у финале и борбу за медаљу.
Алекса се надметао и у дисциплини 60 метака у лежећем ставу, али више због тренинга, јер се та дисциплина више не бодује.
У конкуренцији сениора млади Ракоњац је поновио добар
резултат у троставу и погодио
1.121 круг, и тако заузео 11.
место, али је стекао богато искуство за наредну годину, када
ће се борити за освајање медаља.
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Овај младић је знао да би освајањем још једног злата остварио фантастичан успех на најјачем домаћем такмичењу...
Конкуренција је била веома јака, али популарни Стеф, тај
мирни дечко са Стрелишта, тај
момак за кога ће се тек чути и
о коме ће се тек писати, веровао је у себе. Знао је да вреди,
да је, једноставно, најбржи.
У квалификацијама је био
најбољи у својој групи, да би у
финалној трци, која је по мишљењу многих стручњака била једна од најбољих трка на
шампионату, први прошао кроз
циљ, уз нови лични рекорд, који сада износи 22,34 секунде.
Сада је све јасно. Најбржи
спринтер у Србији у конкуренцији атлетичара до двадесет
година је – Стефан Михајлов.
Овај момак је ове сезоне направио историјски успех, јер је
у пет различитих спринтерских
дисциплина освојио пет злат-

них медаља и тако постао петоструки јуниорски шампион
Србије, што је максималан резултатски учинак једног спринтера на најјачим државним такмичењима.
Стефан је званични јуниорски шампион Србије на 60 метара у дворани, затим у штафети 4 x 200 метара у дворани, уз национални рекорд, те
првак државе на 100 м и 200
метара и у штафети 4 x 100
метара. Овакав успех једног
спринтера не памте ни много
искуснији и старији спортски
радници, а питање је времена
да ли ће и када још неко направити овакав резултат.
Најсјајнија одличја у најпопуларнијим и најтежим дисциплинама. То заиста не може
свако... Свака част, момчино!
Стефану за две недеље предстоји и Првенство Балкана у
Турској, где ће наступити као
члан репрезентације Србије.

ЗАХУКТАО СЕ СРПСКОЛИГАШКИ КАРАВАН

„БРЗИ ВОЗ” НА ПОБЕДНИЧКОМ КОЛОСЕКУ
Фудбалери Динама 1945 нижу победе у Српској лиги група „Војводина”. После непланираног кикса у Старој Пазови
момци које предводи тренер
Жарко Тодоровић остварили
су две значајне победе, у мечевима против јаких ривала, па
су поново на самом врху првенствене табеле.
Дерби трећег кола, а можда
и целе јесење полусезоне, одигран је 26. августа на Градском
стадиону у Панчеву. Снаге су
одмерили, по многима, главни
фаворити за освајање првог места: Динамо 1945 и Раднички
1912 из Сомбора. Била је то
права првенствена утакмица, а
„брзи воз” није устукнуо ни када су гости повели. Напротив,
већ до полувремена успео је да
преокрене резултат: Динамо
1945 – Раднички 1912 3:1.
Тим из нашег града играо је у
саставу: Анџић, Аничић, Каранфиловски, Крмар, Ахчин, Андрић (Дринић), Пештерац, Бодловић, Крстић, Осман (Радовановић) и Златковић (Брајовић).
Сомборци су повели у 37.
минуту, али само 120 секунди
касније Игор Аничић је изједначио из слободног ударца. У
последњим тренуцима првог
полувремена и Филип Пештерац је погодио мрежу гостију,
па је Динамо 1945 на одмор
отишао с предношћу.
После три минута игре у другом полувремену победник је
био одлучен. Немања Златковић

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Чачак: БОРАЦ 1926 – ЖЕЛЕЗНИЧАР

2:1

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Б. В. Село: КОЗАРА – ДИНАМО 1945

2:3

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Старчево: БОРАЦ–КРАЈИНА
С. Црња: БУДУЋНОСТ–МЛАДОСТ

3:1
1:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – ЈУГОСЛАВИЈА
Иваново: СТРЕЛА – ПАРТИЗАН (У)
С. Тамиш: СТАРИ ТАМИШ – ПОЛЕТ
Б. Н. Село: СЛОГА–ПОТПОРАЊ

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

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ПОБЕДА
6:2
Уздин: УНИРЕА – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ
0:1
Панчево: МУНДИJАЛ – ОМЛАДИНАЦ 1927 2:1
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Војловица: МЛАДОСТ–ДОЛОВО
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–БУДУЋНОСТ

1:2
3:2

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СВЕТ СТИЖЕ
У ПАНЧЕВО
Први пут у историји српског
јуниорског тениса, у Србији ће
бити одржан један турнир прве категорије. И то у Панчеву,
у организацији ТК-а Динамо.
На реду је још један ITF турнир до осамнаест година.
У среду, 9. септембра, почиње и главни турнир, на ком ће
учествовати по 32 играча у обе
конкуренције.
– Први носилац у мушкој
конкуренцији је Италијан, тренутно девети на свету, док је у
женској конкуренцији први носилац на нашем турниру тренутно 35. играчица света. Учешће су најавили тенисери и тенисерке из: Америке, Јапана,
Колумбије, Аустралије, готово
целе Европе... Морам да нагласим да ће због познате епидемиолошке ситуације, а по
прописима Светске тениске организације, улаз на терене на
СЦ-у „Младост” који користи
ТК Динамо бити омогућен само играчима, који ће моћи да
имају само једног пратиоца, и
то уз акредитацију. Сви посетиоци који би желели да погледају добар тениски меч мораће да улазе на главни улаз
СЦ-а „Младост”, али и да поштују све прописане мере –
рекао је председник ТК-а Динамо Младен Вуковић.
Дакле, од 9. до 13. септембра епицентар тениског земљотреса биће у нашем граду.

ШАХОВСКИ КУТАК

Shir
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је постигао еврогол. Шутирао
је са двадесет пет метара и лопта је најпре погодила стативу, а
потом се одбила у мрежу гостију и то је било – 3:1.
Фудбалери „брзог воза” били су ефикасни и прошлог викенда, када су гостовали у Банатском Великом Селу. Ривал
је поново повео, а онда су Иван
Каранфиловски и његови саиграчи додали гас... Козара –
Динамо 1945 2:3.

Голове за екипу тренера Жарка Тодоровића постигли су Немања Златковић, Игор Крмар
и Андреј Јаковашић.
Овог пута екипа из нашег
града наступила је у саставу:
Ан џић,
Ка ран фи лов ски,
Аничић (Јаковашић), Радовано вић,
Кр мар,
Дри нић
(Радосављевић), Андрић, Пеште рац, Бо дло вић, Кр стић
(Бра јо вић) и Злат ко вић
(Марковић).

Идућег викенда у Панчево
долази Војводина 1928 из Перлеза. Утакмица се игра у суботу, од 16.30, а љубитељи фудбала у Панчеву очекују наставак
победничке серије „брзог воза”.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Де2
Избор Р. Радојевић

ВЕСТ ПО ВЕСТ

БРОНЗА ЗА
МАРКА
Такмичари Атлетског клуба Панонија били су веома активни
прошлог викенда.
Пионири су се надметали на
Отвореном првенству Војводине у Новом Саду, где су постигли запажене резултате.
Најбољи резултат је остварио Занди Штркаљ у трци на
300 метара, с новим личним
рекордом од 44,02 секунде. Запажене су биле и Јелена Грујичић и Исидора Павловић у трци на 100 метара, као и Ана
Драгојевић и Лајчи Штркаљ у
трци на 300 метара, али и женска штафета Паноније у надметању на 4 x 100 метара.

ВЕЛИЧАНСТВЕН УСПЕХ НАШЕГ МЛАДОГ СУГРАЂАНИНА

Овог викенда
Фудбал
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ЗЕМУН
петак, 16.30

Три златна одличја
на најјачем домаћем
такмичењу

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ВОЈВОДИНА 1928
субота, 16.30
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Чента: БАНАТ–МЛАДОСТ
Старчево: БОРАЦ–ЈЕДИНСТВО
недеља, 16.30

Петоструки државни
шампион

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ПОТПОРАЊ
Идвор: ПОЛЕТ–СЛОГА
Гај: ПАРТИЗАН – СТАРИ ТАМИШ
Хајдучица: ХАЈДУЧИЦА–СТРЕЛА

Панчево таквог момка одавно
није имало! Он је истински
спортски бисер Србије, то је
дечко на кога спортски стручњаци морају посебно да обрате пажњу. Он је већ сада велики шампион!
Наш суграђанин, деветнаестогодишњи Стефан Михајлов,
члан АК-а Црвена звезда, остварио је историјски успех, јер је
прошлог викенда у Крушевцу
освојио три златне медаље на
појединачном Првенству Србије у атлетици за јуниоре до
двадесет година.

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Качарево: ЈЕДИНСТВО–МУНДИJАЛ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–ЈЕДИНСТВО
Долово: ДОЛОВО–ПРОЛЕТЕР

Прошлонедељни
резултати
Фудбал

Стефан је првог дана такмичења, у квалификацијама, забележио најбољи резултат у трци на 100 метара. Овај изузетни спринтер је убедљиво тријумфовао и у финалу, с резултатом од 10,98 секунди, па се
тако окитио титулом шампиона наше земље.
Није то било све од овог сјајног момка. Истог дана, у вечерњим сатима, на Атлетском
стадиону у Крушевцу, под светлошћу рефлектора, Стефан је
заједно са својим клупским другарима из Црвене звезде освојио још једно најсјајније одличје. Овог пута то је било у
штафети 4 x 100 метара, а „црвено-бели” тим су чинили: Богдан Видојковић, Урош Дубајић, Стефан Каљуш и Стефан
Михајлов.
У недељу, 30. августа, другог
дана појединачног јуниорског
Првенства Србије, Стефана је
чекала трка и на 200 метара.

КАДЕТ МЕЂУ
СЕНИОРИМА

У наредном периоду Алекси
предстоје заостала такмичења
у гађању из ваздушне пушке, а
почиње и нова сезона.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

СТЕФАН МИХАЈЛОВ –
СПОРТСКИ ДРАГУЉ СРБИЈЕ

У недељу, 30. августа, на Првенству Србије за старије јуниоре Панонија је наступила с
три такмичара. Александар Дугић је тако у трци на 800 м
оства рио лич ни ре корд од
2:04,89, док Марија Гајић услед
великих врућина није до краја
истрчала трку на 3.000 метара.
Бронзану медаљу у бацању
копља освојио је Марко Стојиловић, који је до медаље дошао с хицем од 43,14 метара.
Наредног викенда „панонци”
ће наступити на Првенству Србије за сениоре у Новом Пазару,
као и на ултрамаратону у тркама на 50 и 100 км на Палићу.

Најбољи панчевачки кадет, млади Алекса Ракоњац, члан Стрељачке дружине „Панчево 1813”,
опробао се и у гађању малокалибарском пушком. Он је прошлог викенда учествовао на Првенству Србије у Новом Саду, у
категоријама јуниора и сениора.
Иако с малим бројем тренинга, успео је да се пласира на девето место у троставу јуниора
(3 x 40 метака), са одличним
резултатом од 1.122 круга, и то:
у клечећем ставу 364, у лежећем 380, а у стојећем чак 378
кругова. Недостајала су му само два круга за улазак у финале и борбу за медаљу.
Алекса се надметао и у дисциплини 60 метака у лежећем ставу, али више због тренинга, јер се та дисциплина више не бодује.
У конкуренцији сениора млади Ракоњац је поновио добар
резултат у троставу и погодио
1.121 круг, и тако заузео 11.
место, али је стекао богато искуство за наредну годину, када
ће се борити за освајање медаља.
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Овај младић је знао да би освајањем још једног злата остварио фантастичан успех на најјачем домаћем такмичењу...
Конкуренција је била веома јака, али популарни Стеф, тај
мирни дечко са Стрелишта, тај
момак за кога ће се тек чути и
о коме ће се тек писати, веровао је у себе. Знао је да вреди,
да је, једноставно, најбржи.
У квалификацијама је био
најбољи у својој групи, да би у
финалној трци, која је по мишљењу многих стручњака била једна од најбољих трка на
шампионату, први прошао кроз
циљ, уз нови лични рекорд, који сада износи 22,34 секунде.
Сада је све јасно. Најбржи
спринтер у Србији у конкуренцији атлетичара до двадесет
година је – Стефан Михајлов.
Овај момак је ове сезоне направио историјски успех, јер је
у пет различитих спринтерских
дисциплина освојио пет злат-

них медаља и тако постао петоструки јуниорски шампион
Србије, што је максималан резултатски учинак једног спринтера на најјачим државним такмичењима.
Стефан је званични јуниорски шампион Србије на 60 метара у дворани, затим у штафети 4 x 200 метара у дворани, уз национални рекорд, те
првак државе на 100 м и 200
метара и у штафети 4 x 100
метара. Овакав успех једног
спринтера не памте ни много
искуснији и старији спортски
радници, а питање је времена
да ли ће и када још неко направити овакав резултат.
Најсјајнија одличја у најпопуларнијим и најтежим дисциплинама. То заиста не може
свако... Свака част, момчино!
Стефану за две недеље предстоји и Првенство Балкана у
Турској, где ће наступити као
члан репрезентације Србије.

ЗАХУКТАО СЕ СРПСКОЛИГАШКИ КАРАВАН

„БРЗИ ВОЗ” НА ПОБЕДНИЧКОМ КОЛОСЕКУ
Фудбалери Динама 1945 нижу победе у Српској лиги група „Војводина”. После непланираног кикса у Старој Пазови
момци које предводи тренер
Жарко Тодоровић остварили
су две значајне победе, у мечевима против јаких ривала, па
су поново на самом врху првенствене табеле.
Дерби трећег кола, а можда
и целе јесење полусезоне, одигран је 26. августа на Градском
стадиону у Панчеву. Снаге су
одмерили, по многима, главни
фаворити за освајање првог места: Динамо 1945 и Раднички
1912 из Сомбора. Била је то
права првенствена утакмица, а
„брзи воз” није устукнуо ни када су гости повели. Напротив,
већ до полувремена успео је да
преокрене резултат: Динамо
1945 – Раднички 1912 3:1.
Тим из нашег града играо је у
саставу: Анџић, Аничић, Каранфиловски, Крмар, Ахчин, Андрић (Дринић), Пештерац, Бодловић, Крстић, Осман (Радовановић) и Златковић (Брајовић).
Сомборци су повели у 37.
минуту, али само 120 секунди
касније Игор Аничић је изједначио из слободног ударца. У
последњим тренуцима првог
полувремена и Филип Пештерац је погодио мрежу гостију,
па је Динамо 1945 на одмор
отишао с предношћу.
После три минута игре у другом полувремену победник је
био одлучен. Немања Златковић

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Чачак: БОРАЦ 1926 – ЖЕЛЕЗНИЧАР

2:1

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Б. В. Село: КОЗАРА – ДИНАМО 1945

2:3

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Старчево: БОРАЦ–КРАЈИНА
С. Црња: БУДУЋНОСТ–МЛАДОСТ

3:1
1:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – ЈУГОСЛАВИЈА
Иваново: СТРЕЛА – ПАРТИЗАН (У)
С. Тамиш: СТАРИ ТАМИШ – ПОЛЕТ
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ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ПОБЕДА
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Уздин: УНИРЕА – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ
0:1
Панчево: МУНДИJАЛ – ОМЛАДИНАЦ 1927 2:1
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Војловица: МЛАДОСТ–ДОЛОВО
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–БУДУЋНОСТ

1:2
3:2

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СВЕТ СТИЖЕ
У ПАНЧЕВО
Први пут у историји српског
јуниорског тениса, у Србији ће
бити одржан један турнир прве категорије. И то у Панчеву,
у организацији ТК-а Динамо.
На реду је још један ITF турнир до осамнаест година.
У среду, 9. септембра, почиње и главни турнир, на ком ће
учествовати по 32 играча у обе
конкуренције.
– Први носилац у мушкој
конкуренцији је Италијан, тренутно девети на свету, док је у
женској конкуренцији први носилац на нашем турниру тренутно 35. играчица света. Учешће су најавили тенисери и тенисерке из: Америке, Јапана,
Колумбије, Аустралије, готово
целе Европе... Морам да нагласим да ће због познате епидемиолошке ситуације, а по
прописима Светске тениске организације, улаз на терене на
СЦ-у „Младост” који користи
ТК Динамо бити омогућен само играчима, који ће моћи да
имају само једног пратиоца, и
то уз акредитацију. Сви посетиоци који би желели да погледају добар тениски меч мораће да улазе на главни улаз
СЦ-а „Младост”, али и да поштују све прописане мере –
рекао је председник ТК-а Динамо Младен Вуковић.
Дакле, од 9. до 13. септембра епицентар тениског земљотреса биће у нашем граду.
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

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

Промене
Особа може да мења агрегатна стања.
Крене, рецимо, од чврстог.
Мало се загреје, па мало више.
Онда се претвори у пару.
Нема више оштрицу.
Лебди, па се попут кише сруши, слије.
Дуне хладан ветар – настане лед.
Поново може да мисли да је чврста, само да се не истопи...

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

Данило и Софија,
Милена, честитамо!
Од првог октобарског
броја „Панчевац” ће
стизати на вашу адресу.
Редакција

Зарђала страст

Кад већ нисмо могли далеко
, ове године смо могли високо
Поздрав суграђанима из Сок
!
о-града!
Данило и Софија Ћирић

Људско биће има способност да се охлади.
Од идеје, од маштарије, од другог људског бића...
Само да га страст не пусти у потпуности.
Онда уме и да зарђа.
То никако није добро за чула.
Ни за шта није добро.
Без страсти смо нико и ништа.
Убијене муве на зиду.

Уметност кулирања

Милена, Милица и Милош Секуловић у обиласку Голубачке и Рамске тврђаве.
Прелазак Дунава скелом посебно је искуство... Поздрав свим суграђанима!
Милена

Тешко оном што не зна да се одмори.
Од напетости, од брига, од себе самог.
Оног напорног себе.
Лепо је оном ко је у стању да се смири.
И пошто га ждере околина.
Не мора она да буде покварена, довољно је да је саможива.
А смирити се, тотално, када се једеш изнутра...
То је врхунска уметност кулирања, треба је достићи.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Огњен Савић,
ученик:

Јасмина Ковачки,
кројачица:

– Бићу с другарима.
Одмараћу се, шетаћу...
Можда ћу отићи и
ван града. Још мало
па почиње школа и
зато бих да што боље
искористим слободно
време.

– Ближи се школа,
па сви родитељи дане
проводе исто. Једно дете
смо спремили и
прилично се истрошили.
Сада треба за викенд
спремити и ово двоје
старијих.

Наташа Пап
Марковић,
ученица:
– Обично лежим
код куће или идем
некуд с пријатељима.
Тако ће бити и сада.
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